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  األغراض االستراتيجية

  تصادي الناجم عن األمراض الساريةتخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالق
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

يستهدف العمل المضطلع بـه فـي إطـار هـذا الغـرض             
تخفيـف   لك من خالل  ضمان األمن الصحي وذ   االستراتيجي  

العبء الصحي واالجتماعي واالقتصادي الناجم عن األمراض     
 مـع برنـامج العمـل       وباالتساق. السارية على نحو مستدام   

الصحي العالمي المبين في برنامج العمل العام الحادي عـشر          
االسـتثمار فـي    ذلك  ، يشمل   ٢٠١٥-٢٠٠٦للمنظمة للحقبة   

من الصحي علـى     األ وتعزيز ؛الصحة من أجل تقليص الفقر    
 وتــسخير المعــارف والعلــم ؛مــستوى األفــراد والعــالم

إتاحة الخدمات   وتحسين   ؛ وتعزيز النظم الصحية   ؛والتكنولوجيا
   .الصحية للجميع

وتُعتبر األمراض السارية من أكبر العقبات التـي يمكـن أن           
حيث إنها، باستثناء األيـدز      ،الصحة في العالم  تعترض سبيل   

٪ مـن   ٢٠السل، والمالريا، تتسبب في     والعدوى بفيروسه، و  
٪ من وفيات األطفال،    ٥٠الوفيات في جميع الفئات العمرية، و     

وما لم يخفف عبء    . ٪ من الوفيات في أقل البلدان نمواً      ٣٣و
هذه األمراض فسيحدق الخطر ببلـوغ المرامـي األخـرى          

المرامي الخاصة بالتعليم والمساواة بـين      والمتعلقة بالصحة،   
وهكـذا فـإن    . حد من الفقر، والنمو االقتـصادي     الجنسين وال 

فـي  عتبر عنصراً رئيـسياً     تُمجابهة عبء األمراض السارية     
استراتيجيتين تتبعهما األمانة من أجل بلوغ المرامي اإلنمائية        

 وهاتان االستراتيجيتان هما تحديد االستجابات التـي      . لأللفية
باع أسـاليب   تلبي االحتياجات المتنوعة والمتطورة للبلدان، بات     

 تلك األمراض واالعتالالت التـي      مجابهةعالية المردود في    
 تتسبب في أكبر جزء من العبء؛ وإدخال نظم رصد متكاملة         

  .وتحسين جودة المعطيات الصحية أو تعزيزها

واألوبئة يمكن أن توجد طلبات مفاجئة ومكثفة علـى الـنظم           
م كما أنها تكشف مواطن الضعف القائمة في الـنظ        . الصحية

الصحية، وباإلضافة إلى أثرهـا علـى معـدالت المراضـة           
والوفيات فإنها يمكن أن تصيب النشاط االقتصادي والتنميـة         

  المؤشرات واألهداف
. خفض معدل الوفيات الناجمة عن األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات  •

  ٢٠١٣فض بمقدار الثلثين بحلول عام الخ: الهدف المنشود
التغطية بالتدخالت التي تستهدف مكافحة أمراض المناطق المدارية أو التخلص   •

 من الدول األعضاء ٤٩٪ في ٨٠: الهدف المنشود. منها أو استئصالها
  ٢٠١٣المعرضة للمخاطر بحلول عام 

 وتدمير كل نسبة البلدان التي تم اإلشهاد على استئصال شلل األطفال فيها  •
فيروسات شلل األطفال أو تم احتواؤها على نحو مالئم، ومحافظتها على هذا 

  .٣٢٠١بحلول عام ٪ ١٠٠: الهدف المنشود. الوضع

  الدروس المستفادة
 توقي األمراض السارية ومكافحتها إن  •

وترصدها تشكل جميعاً عناصر أساسية 
في أمن اإلنسان، بما في ذلك األمن 

  .صادية والتجارةالصحي، والتنمية االقت
 الطوارئ الصحية العمومية التي إن  •

تحدث نتيجة األمراض السارية يمكن أن 
تكلف مليارات الدوالرات، ال في شكل 

تكاليف مباشرة ذات صلة بالصحة 
فحسب وإنما أيضاً من حيث األثر الذي 
يمكن أن تلحقه األوبئة بالتجارة والقطاع 

  .المالي
يشكل أحد  توقي األمراض السارية إن  •

أكثر التدخالت الصحية العمومية 
يمكن أيضاً أن يدر عائدات و ؛مردودية

اقتصادية بالفعل، وخصوصاً لدى أكثر 
 الفئات السكانية تهميشاً وحرماناً

  .اقتصادياً
 مكافحة األمراض التي يمكن الوقاية إن  •

منها باللقاحات واألمراض التي يمكن أن 
 تتسبب في أوبئة وأمراض المناطق

الحد المدارية أثبتت نجاحها الملحوظ في 
 المساواة، وذلك عن طريق من عدم

الوصول إلى المجموعات السكانية التي 
يصعب الوصول إليها والمجموعات 
السكانية المهمشة والفقيرة والصغيرة 

  .السن والنساء، والسيما األمهات
 هذه التدخالت تُعتبر من أنجع إن  •

ير من عناصر النظم الصحية في كث
 لتكاملهي تشكل أيضاً منطلقاً والبلدان، 
خدمات الصحية العمومية سائر ال

  .األساسية ونشرها
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والحاجة إلى االستجابة السريعة تحول الموارد      . باالضطراب
والموظفين واإلمدادات عن األولويـات الـصحية العموميـة         
المحددة في السابق، وعـن األنـشطة الروتينيـة لمكافحـة           

 وللمنظمة دور رئيـسي فـي       .األمراض، مثل تمنيع األطفال   
أنشطة التأهب واالكتشاف وتقـدير المخـاطر واالتـصاالت         

 وقد تحققت المنظمـة     .ومواجهة الطوارئ الصحية العمومية   
 وباء يثير قلقاً دولياً على مدى السنوات        ١٠٠٠مما يربو على    
  .الخمس الماضية

 حيـز   دخلت، التي   )٢٠٠٥( اللوائح الصحية الدولية     وتفرض
التزاماً قانونياً على المدير العام يقضي      ،  ٢٠٠٧ في عام    النفاذ

واالستجابة فـي مواجهـة     بتعزيز قدرة المنظمة على اإلنذار      
، وتقديم الدعم   لمخاطر والطوارئ الصحية العمومية    وا األوبئة
 الدول األعضاء في تطوير وصون الحـد األدنـى مـن            إلى

تعلقـة باكتـشاف وتقـدير ومواجهـة        القدرات األساسية الم  
المخاطر والطوارئ التي يعزى معظمها إلـى أمـراض          تلك

  .سارية

 فاشـية المتالزمـة     المنظمة لمقتضيات  ت استجابة وقد برهن 
وخطـر جائحـة أنفلـونزا      ) سارس(الرئوية الحادة الوخيمة    

 الطيور الناجمة عن أنماط فرعية جديدة من فيروس األنفلونزا        
األوبئـة  مواجهـة   سيق والقيادة والشفافية لدى     على أهمية التن  

برهن وضع نظام عالمي إلدارة األحداث على       كما  . والجوائح
عن الفاشيات وتقييمهـا وإثبـات      قدرة المنظمة على الكشف     

عنها واالستجابة لمقتضياتها مثلما هو الحـال   صحتها والتبليغ   
وسلطت مبـادرة    .بالنسبة إلى سائر أخطار الصحة العمومية     

ستئصال شلل األطفال الضوء أيضاً على ضرورة الجمع بين         ا
 مثـل الحمـالت،     مكافحة األمراض المحددة األهداف،   تدابير  

تماشـياً مـع مبـادئ       وبين تعزيز النظم الصحية بوجه عام     
  .الرعاية الصحية األولية

ولبلوغ الغرض االستراتيجي سيكون من الضروري الـذهاب        
، والقيام، بنـاء     والمنعزلة سيةإلى ما هو أبعد من البرامج الرأ      

إعـداد  بعلى تقييم شـامل لنجاحـات وإخفاقـات الماضـي           
استراتيجيات لتطوير النظم الصحية علـى نحـو متكامـل،          

والتجـارب الناجحـة     مواطن القـوة الـسابقة       واالستناد إلى 
  .ومعالجة مواطن الضعف

  
  األساليب االستراتيجية

اء أن تـستثمر    لبلوغ هذا الغرض سيكون على الدول األعض      
ضمان وتعزيز اإلتاحة   ارد البشرية والسياسية والمالية في      المو

العادلة للتدخالت العالية الجودة والمأمونة الخاصة بالوقاية من        
األمراض السارية واكتشافها مبكراً وتشخيـصها وعالجهـا        

ومـن العناصـر    . ومكافحتها بين كل المجموعات الـسكانية     
 المكافحـة ولوقاية  ل المالية والعملية    الستدامةتحقيق ا الرئيسية ل 

قيام الدول األعضاء بإنشاء وصـون آليـات        في هذا السياق    
 مع كل الشركاء وعبر القطاعات المعنية علـى          للتنسيق فعالة

  الدروس المستفادة
 المنظمة ينبغي أن تضطلع بدور إن  •

قيادي في وضع برنامج بحثي عالمي 
يكون له أثر مبتكر ومستدام على 

مكافحة األمراض، وذلك من خالل 
ت والتدخالت تحسين األدوا

واالستراتيجيات الجديدة وتطويرها 
  .وتقييمها

  :ستركز األمانة على األمور التالية

تعزيز دورها القيادي وتعاونها مع   •
أصحاب المصلحة والشركاء والمجتمع 
المدني في العالم، مع العمل جنباً إلى 

لدول األعضاء من أجل تحديد جنب مع ا
السياسات األخالقية والسياسات المستندة 

 التُوسع في استفادة وتسهيلإلى البينات، 
المجتمعات من األدوات واالستراتيجيات 
القائمة والجديدة، بما في ذلك اللقاحات 
واألدوية، والتي تفي بالمعايير المقبولة 

للجودة والمأمونية والنجاعة والمردودية، 
مع الحد في الوقت ذاته من التباينات في 

  اإلتاحة؛

تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها   •
الخاصة بتقديم المساعدة التقنية وبناء 

القدرات والتجاوب مع الدول األعضاء، 
عمالً، على وجه الخصوص، بقرارات 
جمعية الصحة ذات الصلة باألمراض 

السارية، واللوائح الصحية الدولية 
وسيشمل العمل في هذا ). ٢٠٠٥(

الصدد تسهيل حشد الموارد وأنشطة 
  الدعوة على الصعيدين الوطني والدولي؛

للتعرف صون وتعزيز نظام دولي فعال   •
على المخاطر وتقييمها وإدارتها من 

 باألوبئة وسائر الطوارئ  اإلنذارخالل
الصحية العمومية ومواجهتها، مع تقديم 

لدول األعضاء الدعم التقني الفوري إلى ا
ماعي من المتضررة، والعمل الدولي الج

  أجل االحتواء والمكافحة؛
تسهيل التأهب في مجال الصحة   •

العمومية في مجال مواجهة األمراض 
السارية، بالتعاون مع سائر هيئات 

منظومة األمم المتحدة والشركاء، بما في 
ذلك المنظمات الخاصة ومنظمات 

  ضاء؛المجتمع المدني، حسب االقت
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المستوى القطري، واالستعداد للعمل مع األمانة للتوسع فـي         
ونظـراً  . آليات التنسيق هذه لتشمل النطاقين اإلقليمي والدولي      

 ما يتم إنفاقه عالمياً من المـوارد المخصـصة للبحـوث            ألن
٪ مـن سـكان     ٩٠الصحية على المشاكل الصحية التي تمس       

من هذه الموارد سـيكون مـن األمـور          ٪١٠العالم يقل عن    
تحسين إتاحة نتائج البحوث واالستفادة منها زيادة       الحاسمة في   

المشاركة على الصعيد الوطني في البحوث، من خالل بلـوغ          
راض االستثمار في البحوث الصحية، وتعزيـز القـدرات         أغ

رئيسي للبرامج والخطـط    البحثية، ودمج البحوث في التيار ال     
من الدول  ) ٢٠٠٥(تقتضي اللوائح الصحية الدولية     و. الوطنية

األعضاء أن تعتمد األحكام القانونية واإلدارية والمالية والتقنية        
عزيز وصون نظم   تطوير وت أنشطة تشمل   الخاصة ب والسياسية  

 األولـي / المجتمعيالترصد المتكاملة على كل من المستوى       
والمتوسط والوطني، لكي تتمكن مـن اكتـشاف المخـاطر          
الصحية العمومية والطوارئ الـصحية العموميـة المحتملـة         
والتبليغ عنها ومواجهتها، وإعداد معلومات من أجل القرارات        

ت، والتـي تُتخـذ     الخاصة بالسياسات والمستندة إلـى البينـا      
  .بخصوص التدخالت الصحية العمومية

  
  االفتراضات والمخاطر والخيارات

االفتراضـات  علـى    بلوغ هذا الغرض االسـتراتيجي       يعتمد
   :التالية

 فـي   )٢٠٠٥ (أن بدء سريان اللوائح الصحية الدوليـة        •
 سيؤدي إلى تجديـد التـزام       ٢٠٠٧يونيو  / حزيران ١٥

نظمها الوطنيـة الخاصـة     الدول األعضاء كافة بتعزيز     
، بالترصد واالستجابة، واستدامة االهتمام بأنشطة المنظمة  

 واستدامة دعمها مـن     بما في ذلك الشبكات والشراكات،    
  قبل الجهات المانحة والشركاء التقنيين؛

 تطوير وتعزيز النظم لدى العمل على أن الهدف المتوخى      •
الصحية الوطنية سـيظل إتاحـة التـدخالت الـصحية          

  ألساسية للجميع؛ا

أن التنسيق والمواءمة سيتمان على نحو فعال بين عـدد            •
قطاعي الصحة العام والخـاص     متزايد من األطراف في     

  ؛في العالم

 تنـسيق    علـى  سيستمر في الحفاظ  المفتوح  أن االتصال     •
  .الجهود على نحو قوي وتفاعلي على المستوى العالمي

 بلـوغ الغـرض     دونتحول   التي قد    المخاطروفيما يلي بيان    
  :االستراتيجي

 تحويـل المـوارد عـن       فيالضغط المتزايد   أن يتسبب     •
   ؛األمراض السارية نحو جوانب أخرى للصحة

كون الوقاية من األمـراض الـسارية        إهمال أو تجاهل    •
ومكافحتها من األولويات الـصحية وعـدم اسـتمرارها         
بوضوح ضمن هذه األولويات، وخـصوصاً فـي أقـل          

  :ستركز األمانة على األمور التالية

تزويد الدول األعضاء باألدوات   •
يات والدعم التقني من أجل واالستراتيج

  تقييم وتعزيز نظم الرصد والترصد؛

تنسيق أنشطة الترصد المتكاملة على   •
المستويين العالمي واإلقليمي لتوفير 

المعلومات الالزمة للقرارات الخاصة 
بالسياسات واالستجابات في مجال 

  الصحة العمومية؛

تحديد معالم برنامج بحوث األمراض   •
 ودعم إعداد المعارف السارية، وتحفيز

وتطبيقها ونشرها الستعمالها في صياغة 
خيارات السياسات األخالقية والمستندة 

  إلى البينات؛

تعزيز قدرة الدول األعضاء على إجراء   •
البحوث الصحية، وخصوصاً فيما يتعلق 
باستحداث أدوات واستراتيجيات للوقاية 
من األمراض السارية واكتشافها مبكراً 

  .ا وعالجها ومكافحتهاوتشخيصه
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 من أولويات برامج    ولن تظل تلك التدخالت   . واًالبلدان نم 
إال بتوجيـه رسـائل سياسـات       العمل الصحية الدولية،    

هذا البند من   تدعم   الشركاء الدوليين و من األمانة    متوائمة
  ؛بنود برنامج العمل الصحي العالمي

 اللـوائح   المالي والسياسي في تنفيذ   عدم كفاية االستثمار      •
تجزؤ األسلوب الذي تتبعـه     ، و )٢٠٠٥ (الصحية الدولية 

ويمكن التصدي لهذه المخاطر عن . الحكومات في تنفيذها
طريق النهوض بااللتزامات اإلقليمية والوفاء بها، مثـل        
إعالن كابول بشأن التعاون اإلقليمي في مجال الـصحة         

  ؛)٢٠٠٦(

عدم كفاية جهود القطاع الخـاص والجهـود األحاديـة            •
 فـي   لـسد العجـز   مويـل   الجانب الرامية إلى تأمين الت    

تعزيز وتنسيق الـسياسات    دون   و .االستثمار في البحوث  
بناء على فرضية المنافع العامة العالمية لن       واإلجراءات  

  ؛تبلغ عائدات االستثمار حدها األقصى

نهايـة   شلل األطفال بحلول     سريان فيروسات  وقف   عدم  •
 مما سيستلزم تنفيذ أنـشطة تمنيـع تكميلـي          ٢٠٠٩عام  

وتعزيز جهود الترصد النشيط وزيـادة التمنيـع        إضافية  
ويمكن تخفيف . الروتيني وسيقتضي تكاليف إضافية أيضاً 

 الجديـدة   واألساليبالمخاطر من خالل استخدام األدوات      
في تسريع وقف انتقال فيروس شلل األطفال من الـنمط          
البري، فضالً عن االرتقاء بجهـود الـدعوة والتعبئـة          

  لمستويات؛االجتماعية على جميع ا

معـدالت غيـر    في   جائحة من جوائح األنفلونزا      تسبب  •
مسبوقة من المراضة والوفيات، وفي أضرار اقتـصادية        

 التخطيط المتطور الستراتيجيات االكتشاف     ويعد. كبيرة
والمواجهة المناسبة، بما في ذلك استراتيجيات االحتـواء        
والمكافحة والبحـوث الخاصـة باسـتحداث اللقاحـات         

 إلى أدنى حد مـن      من األمور الحيوية للتقليل   دوية،  واأل
  . على حدوث الجائحةيترتب المحتمل أن  المربكاألثر

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي ال يقل   ١-١-١

فيها مستوى التغطية بالتطعيم على الصعيد 
 - الكزاز–الخناق (٪ ٩٠الوطني عن 

 )الشاهوق

المستدمية الدول األعضاء التي أدرجت لقاح عدد   ٢-١-١
 في جداول التمنيع الوطنية الخاصة بها" ب"النزلية من النمط 

 

  ٢٠٠٨ المعطيات األساسية
١٠٤  ١١٤ 

  ٢٠٠٩ عام بحلول التي يتعين تحقيقها األهداف
١٣٥ ١٣٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

 تقديم الدعم ١-١
الخاص بالسياسات 
والدعم التقني إلى 

الدول األعضاء 
لتحقيق أكبر قدر 
من المساواة في 
حصول الجميع 
على اللقاحات 

ة الجودة، المضمون
بما في ذلك منتجات 

  وتكنولوجيات
١٥٠  ١٤٠  
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  ٢٠١٣عام  بحلول يتعين تحقيقها األهداف التي
١٦٠ ١٥٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٨١ ٠٠٠  ١٥٩ ٨٤٦ ١٥٣ ٥٨٤  

 المبررات

التمنيع الجديدة، 
ودمج التدخالت 

األساسية األخرى 
الخاصة بصحة 
 .الطفل مع التمنيع

أسلوبهما والميتين للتمنيع  العواالستراتيجية بالرؤية ،١٥- ٥٨ج ص ع  الصحة، في القرارجمعيةرحبت 
 عن طريق إتاحة التمنيع لكل من يستحقونه، بما في ذلك إدخال لقاحات المزيد من البشر الخاص بحماية

وطلبت أيضاً .  والتطوير العام لقطاع الصحةأخرى، وربط التمنيع بتنفيذ تدخالت صحية ،وتكنولوجيات جديدة
٪ ٧٥ ما يربو على ويخصص . دول األعضاء لتنفيذ االستراتيجيةلتقديم الدعم بالسياسات والدعم التقني إلى ا

 الشراكات الصحية العالمية، مثل التحالف العالمي وتؤدي .من الموارد ألنشطة المستويين اإلقليمي والقطري
 الموارد المخصصة للدول األعضاء من أجل تنفيذ برامج  توافرمن أجل اللقاحات والتمنيع، فضالً عن زيادة

 زيادة الضغط على األمانة من أجل المرفق الدولي لتمويل أنشطة التمنيع، إلىمنيع من خالل مبادرات مثل الت
تباع أساليب مستندة إلى البينات في إطار النظم ال الدول األعضاء إلىتقديم الدعم بالسياسات والدعم التقني 

 .د الطويلالصحية لضمان استخدام الموارد بطريقة مستدامة مالياً في األم
  

 المؤشرات
وية من التقارير القطرية النسبة المئ  ١-٢-١

النهائية التي تكشف عن وقف سراية فيروس شلل 
األطفال البري واحتواء مخزونات فيروس شلل 
األطفال البري التي وافقت عليها اللجنة اإلقليمية 

 المعنية باإلشهاد على استئصال شلل األطفال

نسبة الدول األعضاء التي تستخدم لقاح شلل  ٢-٢-١
الثالثي التكافؤ والتي وضعت إطاراً األطفال الفموي 

زمنياً واستراتيجية لوقف استخدامه في نهاية المطاف 
 في برامج التمنيع الروتيني

  ٢٠٠٨ المعطيات األساسية
 صفر٪ ٪٦٣

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 صفر٪ ٪٧٥

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٥٠  ٪٩٥٪  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠ ٪ ١٠٠٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢٤٠ ٠٠٠  ٤٦٦ ٣١٨ ٢٦٢ ٦١٥  

 المبررات

 التنسيق ٢-١
الفعال وتقديم الدعم 
من أجل الوصول 
إلى اإلشهاد على 

استئصال شلل 
األطفال وتدمير 
فيروسات شلل 

األطفال أو احتوائها 
على نحو مالئم، 

مما يؤدي إلى 
الوقف المتزامن 

إلعطاء لقاح شلل 
األطفال الفموي 

على الصعيد 
 .العالمي

ين يتوطنهما المرض وفاشيات شلل األطفال التي أدى كل من السريان الشديد لفيروس شلل األطفال في بلد
ومن ثم . حدثت مؤخراً في مناطق كانت خالية من شلل األطفال إلى تأخير مبادرة استئصال شلل األطفال

، وأن تحتاج المنظمة إلى مواصلة ٢٠٠٨فمن المتوقع أن تستمر حمالت التمنيع في بعض البلدان حتى عام 
وبمجرد وقف سريان شلل  .الحمالت، وكذلك للبنية التحتية لترصد شلل األطفالتقديم المساعدة التقنية لتلك 

 بسبب اإلشهاد ٢٠١٣األطفال ستنخفض التكاليف التي تتحملها المنظمة، ولكن األنشطة ستستمر حتى عام 
ية وخالل تلك الفترة سيستمر دمج البن. العالمي ووقف استخدام لقاح شلل األطفال الفموي واحتواء الفيروس

التحتية للتمنيع ضد شلل األطفال وترصده في المساعدة التقنية األعم التي تقدمها المنظمة لبناء القدرات 
الوطنية فيما يتعلق باألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات واألمراض التي يمكن أن تتسبب في أوبئة، 

 ).٢٠٠٥(لية بما في هذا القيام بذلك في سياق تنفيذ اللوائح الصحية الدو
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 المؤشرات
لدول عدد ا ١-٣-١

األعضاء التي تم فيها 
اإلشهاد على استئصال 

 داء التنينات

عدد الدول  ٢-٣-١
األعضاء التي قضت 

على الجذام على 
المستويات دون 

 الوطنية

عدد حاالت  ٣-٣-١
اإلصابة البشرية بداء 

المثقبيات األفريقي التي 
تم التبليغ عنها في جميع 
البلدان التي يتوطنها هذا 

 المرض

لدول عدد ا ٤-٣-١
األعضاء التي توصلت إلى 

تحقيق هدف التغطية 
الموصى به في ما يتعلق 

بالسكان المعرضين لمخاطر 
اإلصابة بداء الفيالريات 

اللمفي والبلهارسية واألدواء 
الديدانية المنقولة عن طريق 

التربة وذلك من خالل 
المعالجة الكيميائية الوقائية 
الطاردة للديدان على نحو 

 منتظم

  ٢٠٠٨ طيات األساسيةالمع
١١ ١١ ٥٠٠ ٦ ١٧٦ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٥ ١٠ ٠٠٠ ١٠ ١٨٦ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٢٠  ٨ ٥٠٠  ١٣  ١٩٠  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٥ ٧ ٥٠٠ ١٨ ١٩٣ 

 )يكيةبآالف الدوالرات األمر(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

١٨٥ ٠٠٠  ١٥٢ ١٤٩ ١٣١ ٦٦٩  

 المبررات

 التنسيق ٣-١
الفعال وتقديم الدعم 
إلى الدول األعضاء 
إلتاحة حصول كل 

المجموعات 
السكانية على 

التدخالت الخاصة 
بالوقاية من أمراض 

المناطق المدارية 
المهملة، بما فيها 

األمراض الحيوانية 
المنشأ، ومكافحتها 

والقضاء عليها 
 .واستئصالها

على الرغم من توافر تدخالت عالية المردود وتنفيذها فإن القضاء على الكثير من أمراض المناطق المدارية 
قتضي تيسير المنظمة لشؤون برامج المكافحة البلدانية، المهملة، بوصفها من مشكالت الصحة العمومية، ي

ومكافحة هذه . واستحداث تدخالت جديدة ومحسنة لمكافحة مقاومة األدوية، والدعم من قبل القطاع الخاص
األمراض عالية المردود للغاية من المنظور المجتمعي لذا فإن التدخالت في هذا المجال يمكن أن تكون ذات 

ومع االقتراب من بلوغ مرمى القضاء على داء التنينات والجذام .  الحد من الفقرفعالية كبيرة في
واستئصالهما، وتقليل معدل الوفيات الناجمة عن داء الكلب بمقدار النصف ينبغي تكثيف جهود األمانة من 

د في أجل تعزيز إنجازاتها والحفاظ على قوة الدفع في هذا الصدد، ومن ثم فمن الضروري زيادة الموار
ويتطلب تنفيذ الحلول القائمة على النظم الصحية من أجل مكافحة أمراض المناطق . ٢٠١٣-٢٠١٠الفترة 

 .٢٠١٣- ٢٠٠٨المدارية تعزيز الدعم المقدم إلى الدول األعضاء تدريجياً وعلى نحو مستدام خالل الفترة 

  
 المؤشرات

عدد الدول األعضاء التي لديها نظم  ١-٤-١
ترصد وتدريب بخصوص جميع األمراض السارية 

التي تكتسي أهمية في مجال الصحة العمومية 
 بالنسبة إلى البلد

لتي ترد منها  األعضاء اعدد الدول  ٢-٤-١
استمارات التبليغ المشتركة بين منظمة الصحة العالمية 

واليونيسيف بشأن أنشطة رصد التمنيع وترصده في 
الوقت المناسب على الصعيد العالمي وفقاً لألطر 

 الزمنية المحددة

   ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
١١٥ ٦٠ 

 ٢٠٠٩األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
١٣٥ ٨٠ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

 تقديم الدعم ٤-١
الخاص بالسياسات 
والدعم التقني إلى 

الدول األعضاء 
قدرتها على لتعزيز 

 كل ترصد ورصد
األمراض السارية 
ذات األهمية في 

مجال الصحة 
 .العمومية

١٥٠ ١٥٠ 
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  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٦٥ ١٩٣ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٨٧ ٠٠٠  ٨٩ ٥٦١ ٧٩ ٦٦٨  

 المبررات
الترصد ضروري التخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وإلدارة التدخالت الصحية العمومية بفعالية 

وكفاءة من قبل وزارتي الصحة والمالية والجهات المانحة، وكذلك لضمان جمع المعطيات الخاصة بالمساواة 
وتضطلع المنظمة بدور . لفي حصول كل المجموعات السكانية على التدخالت، والسيما النساء واألطفا

رئيسي في عملية تحقيق تكامل برامج الترصد الرأسية، والتوصل إلى توافق آراء بشأن العناصر الحاسمة في 
الترصد وتنسيق الشراكات بين البلدان والشركاء الممولين والمنظمات المتعددة األطراف من أجل تحقيق 

وعلى المنظمة أن تتولى الدور القيادي في . ة لنظم الترصدمستويات مناسبة من االستثمار في البنية التحتي
تعزيز النظم المتكاملة لترصد األمراض، باعتبار ذلك من العناصر ذات األهمية الحيوية لألداء الكامل للنظم 
الصحية، وزيادة استعمال المعطيات في تحسين استجابات اإلنذار والمواجهة في الطوارئ الصحية العمومية، 

. د األمراض السارية ذات األهمية في مجال الصحة العمومية، وكأساس لعملية اتخاذ القراراترصفي و
يلزم من خطوات من أجل إقامة صالت أفضل بين كل آليات ترصد األمراض السارية، بما  ويتعين اتخاذ ما

 .في ذلك األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا، إلى جانب األمراض غير السارية
  
  

 المؤشرات

ألدوات الجديدة والمحسنة أو عدد ا  ١-٥-١
استراتيجيات التنفيذ التي أسهمت منظمة الصحة 
العالمية إلى حد كبير في وضعها ونفذها القطاع 
 العام في بلد واحد على األقل من البلدان النامية

نسبة المنشورات التي يتم استعراضها على   ٢-٥-١
نحو جماعي باالستناد إلى البحوث المدعومة من 

، حيثما كانت المؤسسة الرئيسية التي وضعت المنظمة
 المنشور قائمة في أحد البلدان النامية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

 ٪٣٠ ال توجد

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٥٠ ٤٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

٥٥  ٩٪  

  ٢٠١٣ام ع بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٦٠ ١٤٪ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٤٢ ٠٠٠  ١٠٩ ٥٥٢ ٧٢ ٣٣٤  

 المبررات

استحداث  ٥-١
وإجازة معارف 
وأدوات تدخل 
واستراتيجيات 

جديدة لتلبية 
االحتياجات ذات 

األولوية فيما يتعلق 
بالوقاية من 

األمراض السارية 
 مع قيامومكافحتها، 

العلماء القادمين من 
بدور البلدان النامية 
 نحو قيادي، على

 في هذا ،متزايد
 .المجال البحثي

إن نسبة  بالعالم النامي فتتعلق٪ من العبء العالمي للعجز والوفاة المبكرة ٨٥ أن نسبةعلى الرغم من حتى 
٪ من ٤ تقل عنالمخصصات المرصودة لالضطرابات التي تشكل العبء الرئيسي للمرض في البلدان النامية 

 في األموال المخصصة للبحوث والتوسع في دور الشراكات بين للزيادةونظراً . تمويل البحوث في العالم
مج عمل البحوث الصحية العالمي بتحديد برنا من الضروري أن تقوم األمانة  فإنالقطاعين العام والخاص

 ودعم البلدان من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات باالستناد إلى وتيسير مواءمة أنشطة البحوث
 .البينات
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 المؤشرات

عدد الدول األعضاء التي استكملت التقييم  ١-٦-١
ووضعت خطة عمل وطنية لبناء القدرات األساسية 

يتسق مع التزاماتها في مجال الترصد واالستجابة بما 
 )٢٠٠٥(بمقتضى اللوائح الصحية الدولية 

عدد الدول األعضاء التي شارك نظام   ٢-٦-١
مختبراتها الوطني في برنامج واحد على األقل من 

البرامج الخارجية لمراقبة الجودة فيما يتعلق 
  باألمراض السارية التي يمكن أن تتسبب في أوبئة

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٩٠ ٥٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠ ٩٥ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
١٥٠  ١٦٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٩٣ ١٩٣ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٢٠ ٠٠٠  ٥٤ ٨٤٠ ٧٦ ٤٨٥  

 المبررات

تقديم الدعم  ٦-١
إلى الدول األعضاء 
لبلوغ الحد األدنى 

من القدرات 
األساسية الالزمة 
بمقتضى اللوائح 
الصحية الدولية 

ا يتعلق فيم) ٢٠٠٥(
بإنشاء وتعزيز نظم 
اإلنذار واالستجابة 

الستخدامها في 
حاالت األوبئة 

وسائر الطوارئ 
الصحية العمومية 
 .التي تثير قلقاً دولياً

أعلنت كل الدول األطراف التزامها بتقييم قدراتها األساسية الوطنية ) ٢٠٠٥(بمقتضى اللوائح الصحية الدولية 
، وتطوير وصون ٢٠٠٧مايو / للترصد واالستجابة في غضون عامين من بدء سريان اللوائح في أيار

ويشمل تعريف . بعد ذلك التاريخ) مع التمديد سنتين عند اللزوم(ساسية نفسها لمدة خمس سنوات القدرات األ
هذه القدرات األساسية الترصد واإلنذار المبكر فيما يتعلق باألمراض التي يمكن أن تتسبب في أوبئة، وقدرات 

 استخدام موارد المنظمة  سيتعين٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل الثنائية و .التشخيص واالستجابة واالتصال األساسية
- ٢٠١٠وخالل الفترة . التقنية والمالية في دعم إجراء التقييمات وإعداد خطط العمل على الصعيد الوطني

 . ستُستخدم الموارد أساساً في التنفيذ ورصد اإلنجازات وتقييمها٢٠١٣
  

 المؤشرات
عدد الدول األعضاء  ١-٧-١

ية التي لديها خطط تأهب وطن
وإجراءات تشغيل معيارية للتأهب 

واالستجابة لمقتضيات أهم 
األمراض التي يمكن أن تتسبب 

 في أوبئة

عدد آليات التنسيق  ٢-٧-١
الدولية لتوفير اللقاحات واألدوية 

والمعدات األساسية بغرض 
استخدامها في التدخالت الجماعية 
ضد أهم األمراض التي يمكن أن 

 تتسبب في أوبئة وجوائح

عدد األمراض   ٣-٧-١
 المستجدة والمعاودة الوخيمة

الظهور والتي أعدت لها 
استراتيجيات التوقي والترصد 

 والمكافحة

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٢ ٤ ٩٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٦ ٧ ١٣٥ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٨  ٨  ١٦٥  

  ٢٠١٣عام  بحلوللتي يتعين تحقيقها األهداف ا
١٠ ٩ ١٩٣ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

تجهيز الدول  ٧-١
األعضاء والمجتمع 
الدولي بما يلزم من 

أجل اكتشاف أهم 
اض التي األمر

يمكن أن تتسبب في 
أوبئة وجوائح 

وتقديرها 
ومواجهتها 

مثل (والتصدي لها 
األنفلونزا والتهاب 

السحايا والحمى 
الصفراء والحمى 
النزفية والطاعون 

، من )والجدري
خالل استحداث 

وتنفيذ أدوات 
ومنهجيات 
  وممارسات

 

٧٦ ٠٠٠  ٨٣ ٤٦٧ ٦١ ٥١٦  
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 وشراكات وشبكات المبررات
 واالكتشاف للوقاية
المشاريع القوية المعنية باألمراض أو الخاصة بمواضيع محددة أهمية حيوية بالنسبة إلى تكتسي البرامج و .والتدخل والتأهب

المنظمة من أجل ضمان التصدي لألخطار الجدية بطريقة منهجية، واحتفاظ المنظمة بخبراتها العالمية 
ألوبئة الناجمة عن مثل األنفلونزا، والجدري، والسالمة البيولوجية، وا(الضرورية للغاية في المجاالت الهامة 

وقد أبرزت أزمة أنفلونزا الطيور ضرورة تسريع ). اإلطالق المتعمد لمسببات األمراض، والحمى الصفراء
األمانة العمل مع الدول األعضاء على ضمان قدرات هذه الدول على اكتشاف أخطار األمراض المعدية 

 .مستجدة، وتقديرها ومواجهتها والتصدي لهاالمعروفة التي يمكن أن تتسبب في أوبئة واألمراض المعدية ال
ويشكل وضع إجراءات تشغيل معيارية وتكوين مخزونات احتياطية من األدوية واللقاحات الالزمة عنصرين 

ومن العناصر األساسية الستراتيجية المنظمة في هذا الصدد . هامين لتخفيف األثر المحتمل لهذه األمراض
القائمة التي تقدم الدعم إلى الدول األعضاء في مختلف جوانب التأهب صون وتعزيز الشبكات والشراكات 

 ٢٠٠٧وبحلول نهاية عام . لمخاطر أوبئة محددة ومواجهتها، وإعداد شبكات وشراكات جديدة حيثما يلزم
ستكون كل الدول األعضاء قد قامت بوضع خطط وطنية للتأهب وتنفيذها واختبارها، وبهذا توفر حجر 

 .اجهة أية جائحة محتملةالزاوية في مو

  
 المؤشرات

تي تتمتع بنظام عالمي إلدارة األحداث من أجل دعم تنسيق عدد مواقع منظمة الصحة العالمية ال ١-٨-١
 تقدير المخاطر واالتصاالت والعمليات الميدانية في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والقطرية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٧  

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٦٠  

  ٢٠١١ل عام األهداف التي يتعين تحقيقها بحلو
٩٠    

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٢٠  

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٧١ ٠٠٠  ٥٢ ٦٢٠ ٥٦ ١٧٢  

 المبررات

تنسيق  ٨-١
ليمية القدرات اإلق

والعالمية وإتاحتها 
 للدول بسرعة

األعضاء ألغراض 
اكتشاف األوبئة 
وسائر الطوارئ 

الصحية العمومية 
التي تثير قلقاً دولياً 

والتحقق منها 
وتقدير مخاطرها 

 .ومواجهتها

بتشغيل نظام عالمي فعال لجمع المعلومات عن األوبئة والتحقق أمام المنظمة طلب مستمر ومتزايد لكي تقوم 
منها وتقدير مخاطرها وإدارة المعلومات واالستجابة الميدانية السريعة باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات 

المبتكرة وإجراءات التشغيل المعيارية، وموارد الشركاء في الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات 
ويتم اآلن إسناد هذه الخدمة وتحديد التزاماتها وفقاً للوائح . جهتها، وسائر الشبكات اإلقليمية ذات الصلةوموا

وتركز المنظمة على تعزيز عملياتها الخاصة باإلنذار بحدوث األوبئة ومواجهتها ). ٢٠٠٥(الصحية الدولية 
تنسيق في العمليات على نطاق المنظمة، على المستويين القطري واإلقليمي، مع زيادة التوحيد القياسي وال

 .ورفع مستوى المساءلة عن اتخاذ القرارات، وخصوصاً عندما يكون لهذه القرارات أثر على السفر والتجارة
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 المؤشرات
نسبة طلبات المساعدة التي ترد من الدول األعضاء والتي أدت إلى تدخالت فعالة في الوقت  ١-٩-١

غراض المناسب من قبل المنظمة ونُفذت باتباع نهج األفرقة الشاملة لغرض توقي األوبئة ومكافحتها وأل
 الطوارئ الصحية العمومية األخرى

  ٢٠٠٨ المعطيات األساسية
٩٠٪ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٩٥٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٩٩٪  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٩٩٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية المقترحة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
 ١٠٠ ٠٠٠    

 المبررات

اإلجراءات  ٩-١
ة االستجابأنشطة و

الفعالة التي اضطلع 
لدول بها كل من ا

األعضاء والمجتمع 
لمجابهة الدولي 

حاالت الطوارئ 
الناجمة معلن عنها ال

التي األمراض عن 
يمكن أن تتسبب في 

 .أوبئة أو جوائح
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  لعدوى بفيروسه، والسل، والمالريامكافحة األيدز وا
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

والعدوى بفيروسه، والسل والمالريا فيما     تتسبب جوائح األيدز    
يربو على ستة ماليين وفاة سنوياً، وتُسهم بشدة فـي إفقـار            

وتُعد مكافحة األيـدز والعـدوى بفيروسـه،        . الدول واألفراد 
والسل، والمالريا أمراً حاسماً لبلوغ الكثيـر مـن المرامـي           
ت اإلنمائية لأللفية، ومن شأنها أن تحد من الفقر ومعدالت وفيا

األطفال، وتؤدي إلى تحسين صحة األم والوليد، وغير ذلـك          
إلى تخفيف العـبء الواقـع علـى        ومن الحصائل الصحية،    

  .ت المحلية والدول ونظمها الصحيةاألفراد والمجتمعا
  

  األساليب االستراتيجية
فـي  ستُعطى قوة دفع كبرى لتعزيز تنفيذ التدخالت األساسية         

ية والدعم وتعزيـز إتاحتهـا      الوقاية والعالج والرعا  مجاالت  
سراية هـذه األمـراض والحـد مـن         للجميع من أجل وقف     

وعلى مستوى الرعايـة األوليـة يمكـن        . مراضتها ووفياتها 
 من أجل الوصول إلـى الفعاليـة        التدخالتالمواءمة بين هذه    

القصوى فيما يتعلق بأي مريض يلجأ إلى النظـام الـصحي،           
تركيز على تحقيق أكبر    وسيتم ال .  نقاط الدخول  وتوفير أفضل 

  المؤشرات واألهداف
سنوات العمر المكتسبة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل بفضل توفير العالج المضاد   •

: المعطيات األساسية (٢٠٠٢ مليون سنة من سنوات العمر منذ عام ١٥: ية ؛ الهدف المنشودللفيروسات القهقر
  )٢٠٠٢مليونا سنة من سنوات العمر منذ عام 

تحقيق كل البلدان التي تعاني من : الهدف المنشود). معطيات غير مباشرة(الحد من معدل حدوث فيروس األيدز   •
٪ في معدل انتشار هذا الفيروس لدى ٢٥النخفاض ال تقل نسبته عن )  بلدا٥٦ً(أوبئة معممة لفيروس األيدز 

والحفاظ على تلك النسبة منذ صدور إعالن األمم المتحدة )  عاما٢٤ً و١٥الذين تتراوح أعمارهم بين (الشباب 
  )٢٠٠٥ستة بلدان في عام : المعطيات األساسية) (٢٠٠١(الخاص بااللتزام بشأن األيدز والعدوى بفيروسه 

خفض النسبة المئوية للرضع المولودين : الهدف المنشود. الحد من انتقال فيروس األيدز من األم إلى الطفل  •
  )٢٠٠٥٪ في عام ٢٥بلغت : المعطيات األساسية (٢٠١٣٪ بحلول عام ١٠ألمهات مصابات بفيروس األيدز إلى 

نجاح كل البلدان : الهدف المنشود. تأثرتخفيض معدالت انتشار فيروس األيدز بين الفئات السكانية السريعة ال  •
التي تنتشر فيها أوبئة فيروس األيدز بمعدالت أو تركيزات منخفضة في وقف انتشار فيروس األيدز )  بلدا١٣٦ً(

من يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن والبغايا والذكور الذين (بين أكثر الفئات السكانية ركوباً للمخاطر 
صفر من البلدان في : المعطيات األساسية (٢٠١٣أو بدء انحساره بحلول عام )  مثلهميمارسون الجنس مع ذكور

  )٢٠٠٥عام 
المعطيات  (٢٠١٣وقف اإلصابة بالسل وبدء انحساره بحلول عام : الهدف المنشود. خفض معدل حدوث السل  •

  )١٩٩٠أرقام عام : األساسية
: المعطيات األساسية (٢٠١٣٪ بحلول عام ٤٥نسبة خفض المعدل ب: الهدف المنشود. خفض معدل انتشار السل  •

  )٩٩٠١أرقام عام 
: المعطيات األساسية (٢٠١٣ بحلول عام ٪٤٥خفض المعدل بنسبة : الهدف المنشود. خفض معدل وفيات السل  •

  )١٩٩٠أرقام عام 
٪ ٥٠بنسبة التخفيض : الهدف المنشود. تخفيض معدل وفيات المالريا في البلدان التي يتوطنها هذا المرض  •

  )٢٠٠٢ مليون وفاة في العالم في عام ١,٢: المعطيات األساسية (٢٠١٣بحلول عام 
: الهدف المنشود. ٢٠١٣التخلص من المالريا في البلدان التي يعتبر فيها ذلك الهدف حالياً أمراً ممكناً بحلول عام   •

ت اإلشهاد من قبل المنظمة فيما يتعلق اإلشهاد على التخلص من المرض من سبعة بلدان أو انخراطها في إجراءا
  ).٢٠٠٥صفر من البلدان في عام : المعطيات األساسية (٢٠١٣بالتخلص من المالريا فيها بحلول عام 

  الدروس المستفادة
لقد كانت المبادرات السابقة والجارية   •

سه والسل بشأن األيدز والعدوى بفيرو
" ٥ في ٣"مثل مبادرة (والمالريا 

واستراتيجية دحر السل والخطة العالمية 
، ودحر ٢٠١٥- ٢٠٠٦لدحر السل 

المالريا والصندوق العالمي لمكافحة 
من العناصر ) األيدز والسل والمالريا

الحفازة الجيدة على المستوى العالمي 
وعلى المستويات اإلقليمية والوطنية في 

مي أطول أمداً لبلوغ إطار جهد عال
ويتمثل التحدي . المرامي اإلنمائية لأللفية

المطروح في المضي نحو التدخالت 
الخاصة بتوصل جميع الناس إلى األدوية 

وخدمات الوقاية والعالج والرعاية 
  .لمكافحة هذه األمراض الثالثة

يمكن توسيع نطاق التدخالت الرامية إلى   •
ماكن مكافحة هذه األمراض حتى في األ
التي يمثل فيها توافر الموارد أكبر 

التحديات، غير أنه من األساسي وجود 
خطط متينة وتمويل مستدام وبنى تحتية 

  .تحظى بدعم جيد
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كذلك  و  والتصدي لعدم المساواة بين الجنسين،     قدر من الوقاية،  
ضمان تصميم الخدمات وتقديمها إلى الفقراء والفئات السريعة        

 والمجموعات الـسكانية    ، بمن في ذلك النساء والفتيات،     التأثر
التي يصعب الوصول إليها على نحو يناسبهم، بمن في ذلـك           

درات عن طريق الحقن والبغايا والسجناء،      من يتعاطون المخ  
 الصراعات  عند نشوب وتلبية احتياجات المجموعات السكانية     

األزمات اإلنـسانية، وضـمان مالءمـة الـسياقات         حدوث  و
االجتماعية الثقافية، وتـشجيع اسـتخدام البينـات والقواعـد          

  .والمعايير في وضع السياسات والبرامج
همية في هذا المضمار تعزيـز      وسيكون من األمور البالغة األ    

ودعم الموارد البشرية وشبكات مقدمي الخـدمات وتعزيـز         
 ذلـك   وينبغي أن يشمل  الجمع بين القطاعين العام والخاص،      

التدريب واالرتقاء بمهارات المهنيين الـصحيين والعـاملين        
المجتمعيين، وتوسيع شبكة تقديم الخدمات ومجموعة مقـدمي        

علـى إدارة المـوارد البـشرية،       الخدمات، وتعزيز القـدرة     
وتحسين مشاركة المؤسسات غيـر الحكوميـة والمؤسـسات         

 وتفجير طاقات التابعة للقطاع الخاص، وتعزيز نظم اإلحالة،       
العاملين الصحيين المجتمعيين واألشخاص المتعايـشين مـع        
األمراض وأفراد أسرهم، والتشجيع على اتباع اسـتراتيجيات        

ومـن   .العاملة في القطاع الـصحي    استبقاء الموارد البشرية    
 علـى هـذا الـصعيد       األساليب األخرى البالغة األهمية كذلك    

  والـدم ومـشتقاته    تيسير إتاحة األدوية ووسائل التـشخيص     
 والسلع الـصحية     والتكنولوجيات ومبيدات الحشرات والحقن  

العالية الجودة والمأمونة والميسورة التكلفة والتـشجيع علـى         
سـليم، وتوسـيع شـبكات المختبـرات        استعمالها على نحو    

المضمونة الجودة، وضمان حسن أداء سالسـل اإلمـدادات         
  .العامة والخاصة

 نظم الرصد والتقييم والترصد ألغراض اتخـاذ        تحسينوسيتم  
المساءلة فيمـا   ضمان   التقدم المحرز و   والتعرف على القرار،  

يتعلق باألهداف الخاصة بفيروس األيدز والـسل والمالريـا،         
إعداد المعطيـات المـصنفة     (الية وكفاءة نظم المعلومات     فعو

وستهدف هذه الـنُهج    . )حسب السن ونوع الجنس واستعمالها    
القدرة علـى جمـع     و تعزيز الترصد الوبائي والسلوكي،      إلى

، وتقدير أثـر    )بما في ذلك التتبع المالي    (المعطيات وتحليلها   
ثالثـة  التدخالت واالتجاهات السائدة فيما يخص األمراض ال      

لدى فئات سكانية خاصة، وبلورة مؤشرات التدخالت الجديدة        
مثل األثر الطويل األمد المترتب على العالج المضاد         (الكبرى

للفيروسات القهقرية بالنسبة إلـى المتعايـشين مـع األيـدز           
  .)مقاومة األدويةوالعدوى بفيروسه ورصد 

 بـذل جهـود     ، في هذا الـصدد،    من األمور الحاسمة أيضاً   و
ضمان اسـتدامة االلتـزام الـسياسي، وتحـسين مـشاركة           ل

المجتمعات المحلية واألشخاص المتضررين، وزيادة فعاليـة       

  :على األمور التالية ستركز األمانة

وضع سياسات واستراتيجيات ومعايير   •
من أجل التصدي لأليدز والعدوى 

  بفيروسه، والسل، والمالريا؛
توفير الدعم للدول األعضاء بفضل   •

التعاون التقني والتنسيق من أجل تنفيذ 
  ؛اتيجيات والمعاييرالسياسات واالستر

تيسير إتاحة األدوات والسلع العالية   •
  الجودة واستعمالها على نحو سليم؛

  الدروس المستفادة

إن تعزيز النُظم الصحية وتوفير الدعم   •
المالي الكافي ووجود معالم واضحة 
وأنشطة رصد وتقييم حازمة وهياكل 

تحسين معززة للشراكات إضافة إلى 
التنسيق كلها من العناصر األساسية 

التي تدخل ضمن عملية تعزيز 
التدخالت الرامية إلى مكافحة األمراض 
الثالثة بهدف بلوغ هدف توصل الجميع 

  .إلى العالج

هناك عدة مداخل وفرص لتعزيز   •
تدخالت الوقاية والعالج والرعاية فيما 

يتعلق بمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه 
والمالريا في األماكن المحدودة والسل 

الموارد بما في ذلك تحقيق التكامل بين 
  .الخدمات المقدمة

إن إشراك المجتمعات المحلية   •
واألشخاص المصابين ومنظمات 
المجتمع المدني وسائر أصحاب 

المصلحة الذين يعنيهم األمر أمر 
أساسي لضمان الملكية المحلية 

  .واالستدامة

ب كبرى تواجه التزال هناك مصاع  •
لدى تعزيز التدخالت على المستوى 

القطري وضمان التمويل المستدام 
واستخدامه على نحو فعال، وتوجيه 

الموارد المالية والبشرية وتركيزها على 
تحقيق نتائج واضحة في مجال الصحة 

العمومية؛ وضمان وجود روابط مع 
البرامج والمبادرات ذات الصلة؛ وإيجاد 

دخالت وبين طرائق إيتاء التآزر بين الت
الخدمات؛ والتقليل قدر اإلمكان من 
التنافس بين مختلف برامج مكافحة 

األمراض، واستحداث وتقييم أدوات 
  .أكثر فعالية في إطار شتى التدخالت
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، بما في ذلك تنسيق ومواءمة العمليات مع برنـامج     الشراكات
األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز ومع سائر مؤسـسات         

. منظومة األمم المتحدة والشركاء علـى جميـع المـستويات         
 الدعوة إلى بذل جهود منسقة لمكافحـة األمـراض          تكونوس

  . في هذا المضمارالثالثة أحد عوامل النجاح الرئيسية

ومن النُهج األساسية األخرى في هذا المجال التمكـين مـن           
تعزيزها، والسيما في مجاالت تكنولوجيـات      وإجراء البحوث   

) يممثل اللقاحات ومبيدات الجـراث    (الوقاية المأمونة والناجعة    
وأدوات ) بما في ذلـك نُظـم العـالج المبـسطة         (واألدوية  

التشخيص، وبحوث العمليات الرامية إلى تحديد مدى فعاليـة         
  .إيتاء الخدمات، في مختلف الظروف

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
مكافحة فيـروس   توقي و  برامج   للنجاح في االرتقاء بمستوى   

قدرة وطنية على كـل     البد من توفير    األيدز والسل والمالريا    
 تتسم بالتساوق والقوة مـن أجـل وضـع          المستويات الوطنية 

البينات وتحليـل آثارهـا وتعـديلها حـسب         مسندة ب سياسات  
كما يقتضي ذلك زيادة كبيرة في الموارد، وتعزيز        . االقتضاء

النظم الصحية، وبناء القدرات المؤسسية مـن أجـل تـذليل           
 التي البد منها    فتراضاتاالوفيما يلي بعض    . العقبات العملية 

  :لبلوغ هذا الغرض االستراتيجي
األيدز والعـدوى   توقي ومكافحة    االعتراف بأن    استمرار  •

برامج األولويات ضمن ال  بفيروسه، والسل، والمالريا من     
  الصحية الوطنية والدولية؛

 اهتمام أكبر لتعزيز النظم الصحية الوطنية بهـدف         إيالء  •
حية األساسـية والرعايـة     تحقيق إتاحة الخدمات الـص    

  للجميع؛
تعزيز آليات الشراكات وإشراك أصحاب المصلحة بهدف   •

بلوغ األهداف المتفق عليها علـى المـستويين الـوطني        
واإلقليمي، وسيتحقق التـآزر والتنـسيق بـين األعـداد          

المشاركة المعنية بتوقي ومكافحة    المتزايدة من األطراف    
  والمالريا؛األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، 

معالجة التباينات بين الجنسين والتمييز والوصم، وهـي          •
 األمراض الثالثـة،    من ُأوار أوبئة هذه   أمور تزيد حالياً    

  . العاليةباعتبارها من المسائل ذات األولوية الشاملة
 بلـوغ الغـرض     تعرقـل  التالية التي قد     المخاطروتم تحديد   
  :االستراتيجي

أمراً صـعباً   زمة واستدامتها،    جمع الموارد الال   قد يكون   •
 والدول األعضاء على السواء، مـع       األمانةإلى  بالنسبة  

  ظهور المزيد من األولويات المتنافسة؛
قد ال تتسنى استدامة المكاسب الصحية في مجال مكافحة           •

األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا، فـي أقـل         
  ؛سياسي والمالي بدون زيادة حجم االلتزام الالبلدان نمواً

  :ستركز األمانة على األمور التالية

قياس التقدم المحرز نحو بلوغ األهداف   •
العالمية واإلقليمية، وتقييم أداء البرامج 

  والنظم الوطنية وتمويلها وأثرها؛
 الدعوة وأنشطةإقامة الشراكات تيسير   •

  االتصال؛و
 المبادرات العالمية واإلقليمية تعزيز  •

الرامية إلى والبلدانية ودون اإلقليمية 
توقي ومكافحة األيدز والعدوى 
  بفيروسه، والسل، والمالريا؛

 في إنشاء، حسب االقتضاء، اإلسهام  •
  وتنفيذ آليات لحشد الموارد واستخدامها؛

ت البحثية  وبناء القدراتعزيز البحوث  •
  .في البلدان المستهدفة
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قد يكون من الصعب على المنظمـة االسـتمرار فـي             •
 اضطالعها بأعباء الريادة والتفاعل مـع تزايـد أعـداد         

التنافس والشركاء والسيما في مواجهة     األطراف الفاعلة   
التي تطرحهـا   المتزايد على الموارد، والمشاكل الخاصة      

  .عمليتا التنسيق والمواءمة

  عيد المنظمةالنتائج المتوقعة على ص
 المؤشرات

عدد   ١-١-٢
المنخفضة البلدان 

الدخل والبلدان 
 المتوسطة الدخل

 ٪٨٠التي حققت 
من التغطية في 
مجال العالجات 

المضادة 
للفيروسات 

القهقرية وخدمات 
الوقاية من سراية 

فيروس األيدز 
من األم إلى 

 الطفل

نسبة   ٢-١-٢
 التي لدانالب

يتوطنها المرض 
التي حققت و

أهداف التدخالت 
الوطنية في ما 
 يتعلق بالمالريا

عدد   ٣-١-٢
الدول األعضاء 

توصلت إلى التي 
 ٪٧٠الكشف عن 
من على األقل 

حاالت اإلصابة 
بالسل وبلغت 

نسبة نجاح 
 ٪٨٥العالج فيها 

  عدد ٤-١-٢
البلدان، من بين 

السبعة وعشرين بلداً 
ية، التي ذات األولو

تعاني من عبء فادح 
للسل المقاوم لألدوية 

المتعددة، والتي كشفت 
عن حاالت السل 
المقاوم لألدوية 

المتعددة وبادرت 
٪ على ٧٠بعالج 

األقل من الحاالت 
المقدرة بموجب النهج 

الذي أوصت به 
المنظمة للتدبير 
 العالجي المبرمج

نسبة   ٥-١-٢
الدول األعضاء التي 

تعاني من عبء 
ادح والتي حققت ف

األهداف المتعلقة 
من  ٪٧٠بتشخيص 

المصابين باألمراض 
المنقولة جنسياً 

وعالجهم ونصحهم 
في مراكز الرعاية 

 األولية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٢٨ ٢ ٥٤ ٪٥ ٣٤٪ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٥٢ ٣ ١٠٠ ٪٥٠ ٦٠٪ 

  ٢٠١١لول عام األهداف التي يتعين تحقيقها بح
٧٠  ١٥  ١٤٠  ٪٦٠  ٨٠٪  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٩٠ ٢٧ ١٩٣ ٪١٠٠ ٪١٣١٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٥٠ ٠٠٠  ١١٨ ٥٧٩ ١٤٦ ٥٣٤  

 المبررات

 وضع ١-٢
الدالئل اإلرشادية 

والسياسات 
واالستراتيجيات 

وغيرها من 
األدوات الالزمة 
للوقاية وعالج 

ورعاية مرضى 
األيدز والعدوى 

بفيروسه، والسل، 
والمالريا، بما في 
ذلك اتباع أساليب 

مبتكرة لزيادة 
التغطية بالتدخالت 

بين الفقراء 
والمجموعات 
السكانية التي 

لوصول يصعب ا
إليها والمجموعات 
السكانية السريعة 

 .التأثر

منظمة ملتزمة التزاماً صارماً باستفادة أكبر عدد ممكن من الناس من التدخالت الخاصة بمكافحة األيدز إن ال
والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا، عمالً بمختلف قرارات جمعية الصحة العالمية واالستراتيجية العالمية 

ل والخطة العالمية لدحر السل، لقطاع الصحة لمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه واستراتيجية دحر الس
 واالستراتيجية العالمية ٢٠١٥-٢٠٠٥، والخطة االستراتيجية العالمية لدحر المالريا للحقبة ٢٠١٥-٢٠٠٦

بشأن توقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً، واستراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ المرامي والغايات 
ابية، وتأكيداً على مساهمتها في تعزيز فرص الوقاية من األيدز اإلنمائية الدولية المتعلقة بالصحة اإلنج

وضرورة إحراز تقدم في العمل المضطلع به في إطار (والعدوى بفيروسه وعالج ورعاية جميع مرضاه 
ويتعلق معظم الموارد . ، وتنفيذ المرامي اإلنمائية لأللفية، وسائر المرامي المتفق عليها دولياً")٥ في ٣"مبادرة 

 .شطة المستويين القطري واإلقليميبأن
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 المؤشرات
عدد الدول األعضاء   ١-٢-٢

 سياسات لديهاالمستهدفة التي 
شاملة وخطط متوسطة األجل 

لمكافحة فيروس األيدز ومرض 
 السل والمالريا

نسبة البلدان التي   ٢-٢-٢
تعاني من عبء فادح والتي تقوم 

برصد أنشطة الفحص 
واالستشارات الخاصة بفيروس 

يدز التي يبادر بها مقدمو األ
الخدمات في إطار األمراض 
 المنقولة جنسياً وتنظيم األسرة

 ٦٣عدد البلدان، من بين   ٣-٢-٢
بلداً يعاني من عبء فادح لأليدز 

والعدوى بفيروسه والسل، التي تنفذ 
مجموعة االثني عشر عنصراً 

سياسياً الخاصة بالمنظمة من أجل 
األيدز األنشطة التعاونية لمكافحة 
 والعدوى بفيروسه والسل

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
:  األيدز والعدوى بفيروسه

٨٠/١٣١  
 ٥٠/٨٧:  السل

 ٥ صفر٪

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
: األيدز والعدوى بفيروسه

١٣١/١٣١  
  ٨٧/٨٧: السل

 ٧٠/٧٠: المالريا

١٥ ٪٢٥ 

  ٢٠١١عام األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول 
: األيدز والعدوى بفيروسه

١٣١/١٣١  
  ١١٨/١١٨: السل

  ٧٠/٧٠: المالريا

٣٠  ٪٥٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
جميع : األيدز والعدوى بفيروسه

  البلدان
   بلدا١٤٨ً: السل

 ٧٠/٧٠: المالريا

٤٥ ٪٧٥ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٠٠ ٠٠٠  ١٩٩ ٤١٧ ٢٥٨ ١٣٢  

 المبررات

تقديم الدعم  ٢-٢
الخاص بالسياسات 
والدعم التقني إلى 

البلدان من أجل 
التوسع في تنفيذ 

التدخالت الخاصة 
بالوقاية من األيدز 
والعدوى بفيروسه، 
والسل، والمالريا؛ 

ورعاية وعالج 
مرضاها بما في 

ذلك التدريب 
وتقديم الخدمات 

على نحو متكامل 
وسيع شبكات وت

مقدمي الخدمات، 
وتعزيز قدرات 

المختبرات، 
وتحسين الصالت 
مع سائر الخدمات 

الصحية، مثل 
خدمات الصحة 

اإلنجابية الجنسية و
وصحة األم والوليد 

والطفل وعالج 
األمراض المنقولة 

جنسياً والتغذية 
وخدمات العالج 

من إدمان 
المخدرات 

والرعاية الخاصة 
بالجهاز التنفسي 

راض المهملة واألم
 .والصحة البيئية

تضطلع منظمة الصحة العالمية بدور حاسم األهمية بدعم البلدان فيما يتعلق باالرتقاء بمستوى التدخالت 
العقبات المتعلقة بالموارد البشرية الفعالة التي تراعي خصائص الجنسين لصالح جميع من يحتاجونها؛ تذليل 

والتي تعرقل إحراز التقدم؛ إقامة أو تعظيم عالقات التآزر فيما بين البرامج القائمة وطرائق إيتاء الخدمات 
 .وضمان استفادة الفئات السكانية المستضعفة والشديدة االختطار من التدخالت المتاحة

  
 تقديم ٣-٢ المؤشرات

اإلرشادات والدعم 
صعيد  على الالتقني
 بشأن العالمي

السياسات والبرامج 
بهدف تعزيز 

المساواة في إتاحة 
األدوية األساسية 

وأدوات التشخيص 
المضمونة الجودة 

والتكنولوجيات 

عدد  ١-٣-٢
القواعد ومعايير 
الجودة العالمية 

الجديدة 
والمحدثة 

الخاصة بأدوية 
فيروس األيدز، 

والسل، 
ا والمالري
 وأدوات

 تشخيصها

عدد ما تم  ٢-٣-٢
 تقييمه من األدوية

 أدوات التشخيصو
ذات األولوية 

والخاصة بفيروس 
األيدز، والسل، 

والمالريا، 
واختُبرت صالحيته 
مسبقاً لكي تشتريه 

 األمم المتحدة

عدد البلدان  ٣-٣-٢
 تتلقى الدعمالمستهدفة التي 

لزيادة فرص التوصل إلى 
ج عاللاألدوية األساسية 

األيدز والعدوى بفيروسه 
والسل والمالريا والتي تم 

دمج إمداداتها في النظم 
يتم تحديد (الدوائية الوطنية 

عدد البلدان المستهدفة 
بالنسبة إلى فترة السنوات 

 )الست

 عدد ٤-٣-٢
الدول األعضاء 

التي تقوم 
بتحري دم 

جميع المتبرعين 
بحثاً عن 

فيروس األيدز 
بوسائل 

مضمونة الجودة

عدد  ٥-٣-٢
التي توفر البلدان 

جميع عمليات 
الحقن الطبية 

باستخدام محاقن 
معقمة وحيدة 

 االستعمال
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  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
١١٥ ٧٧  ١٠  ١٥٠  ٥ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٥٤ ١٣٤  ٢٠  ٢٢٥  ١٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
  ١٧٠  ١٦١  ٪ من البلدان المستهدفة٧٥  ٣٠٠  ١٥

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ١٩٣ ١٩٣  البلدان المستهدفةجميع  ٤٠٠ ٢٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢٩ ٠٠٠  ٨١ ٧٧٥ ٥٨ ٢٨٤  

 لمبرراتا

والخاصة الصحية 
بالوقاية من األيدز 
والعدوى بفيروسه، 
والسل، والمالريا، 
وعالج مرضاها 
واستعمالها على 

نحو رشيد من قبل 
 الوصفات واضعي

، لمستهلكينوا
ولضمان إمدادات 

تنقطع من وسائل  ال
التشخيص والدم 

المأمون ومشتقاته 
والحقن المأمونة 
وما إلى ذلك من 

التكنولوجيات 
والسلع الصحية 

 .األساسية
يتوقف التقدم المحرز في مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا، بشكل كبير، على األدوية 

ويعتبر التوسع في إتاحتها وضمان جودتها من . ة األساسيةيوأدوات التشخيص وسائر التكنولوجيات الصح
وهذه األمور تعتبر . معية الصحة العالميةاألولويات الرئيسية للمنظمة، كما ينعكس ذلك في مختلف قرارات ج

 األعضاء، مما ينجم عنه طلبات هائلة تقدم إلى المنظمة إلى الدولمن مجاالت األولوية المتزايدة بالنسبة 
وسيستخدم معظم الموارد في األنشطة المضطلع بها على المستويين . للحصول على دعمها في هذا الصدد

 .القطري واإلقليمي
  

 تالمؤشرا
تزود المنظمة التي  الدول األعضاءعدد  ١-٤-٢

 أوكل عام بمعطيات عن الترصد والرصد 
المخصصات المالية من أجل إدراجها في التقارير 

العالمية السنوية عن مكافحة األيدز والعدوى 
  المالريا، وبلوغ األهدافأوبفيروسه، والسل، 

منظمة التي تبلغ  الدول األعضاء عدد  ٢-٤-٢
بمعطيات عن ترصد مقاومة أدوية   العالميةالصحة
  المالرياأوالسل و  والعدوى بفيروسهاأليدز

 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

  ٤٨: األيدز والعدوى بفيروسه
   بلداً وإقليما١٨٥ً: السل

  ١٠٧: المالريا

  ١٣: األيدز والعدوى بفيروسه
   ١٢٠: السل

  ١٠٧: المالريا

  ٢٠٠٩عام  بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها

  ٦٥: األيدز والعدوى بفيروسه
  ١٩٢: السل

 ١٠٧: المالريا

  ٤٠: األيدز والعدوى بفيروسه
  ١٣٥: السل

  ١٠٧: المالريا
  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

  ٧٥: األيدز والعدوى بفيروسه
  ١٩٢: السل

  ١٠٧: المالريا

  ٤٥: األيدز والعدوى بفيروسه
  ٥١٤: السل

  ١٠٧: المالريا

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  ٨٥: األيدز والعدوى بفيروسه
  ١٩٣: السل

 ١٠٧ :المالريا

  ٥٠: األيدز والعدوى بفيروسه
  ١٥٥: السل

  ١٠٧: المالريا

 نظم تعزيز ٤-٢
ترصد والتقييم ال

والرصد العالمية 
واإلقليمية 
والوطنية، 

والتوسع فيها من 
 تتبع آثارأجل 

التقدم المحرز 
نحو بلوغ 
األهداف، 

ومخصصات 
الموارد المتعلقة 
بمكافحة األيدز 

والعدوى 
والسل، بفيروسه، 

والمالريا، إلى 
جانب رصد أثر 
جهود المكافحة 
وتقييم مقاومة 

 .األدوية
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

١٥٠ ٠٠٠  ٨٠ ٦٢٧ ١٠٤ ٥٩٨  

 المبررات
في دعم وتنسيق ترصد األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا على  تضطلع به للمنظمة دور حاسم

المستويين العالمي واإلقليمي، وهي تشمل دعم تجميع ونشر المعطيات لتوفير المعلومات الالزمة للقرارات 
؛ ورسم معالم برنامج العمل البحثي؛ وتحفيز ودعم إعداد سات واالستجابات الصحية العموميةاالخاصة بالسي

واستخدام النتائج المعارف والبينات والدروس المستفادة وترجمتها ونشرها؛ ودعم البلدان في إجراء البحوث 
مكافحة فيما يتصل إعداد أدوات واستراتيجيات للوقاية واالكتشاف المبكر والتشخيص والعالج والفي 

 . ولجميع مستويات المنظمة دور هام عليها االضطالع به في هذا الصدد.باألمراض الثالثة
  

 المؤشرات
الدول األعضاء التي تمتلك آليات  عدد ١-٥-٢

 لمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، تنسيق عملية
 والسل، والمالريا

 تشرك التي الدول األعضاءعدد   ٢-٥-٢
والمجتمع والمصابين باألمراض المجتمعات المحلية 

اع الخاص في تخطيط برامج األيدز المدني والقط
والمالريا، وتصميمها والسل، والعدوى بفيروسه، 
 وتنفيذها وتقييمها

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
  ٨٠: األيدز والعدوى بفيروسه

  ٤٥: السل
 ٢٨: المالريا

  ١٣١: األيدز والعدوى بفيروسه
  ٦٥: السل

 ٢٨: المالريا

  ٢٠٠٩م عا بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ١٣١: األيدز والعدوى بفيروسه

  ٨٧: السل
 ٥٠: المالريا

  ١٣١: األيدز والعدوى بفيروسه
  ٨٧: السل

 ٥٠: المالريا
  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

  ١٣١: األيدز والعدوى بفيروسه
  ٨٧: السل

  ٧٠: المالريا

  ١٣١: األيدز والعدوى بفيروسه
  ٨٧: السل

  ٧٠: المالريا

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ١٣١: األيدز والعدوى بفيروسه

  ٨٧: السل
 ٧٠ :المالريا

  ١٣١: األيدز والعدوى بفيروسه
 ٨٧: السل

 ٧٠: المالريا
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٣٠ ٠٠٠  ٥١ ٠٤٢ ٣٥ ٩٣٠  

 المبررات

استدامة  ٥-٢
االلتزام السياسي 

وضمان حشد 
الموارد من خالل 

الدعوة وتدعيم 
الشراكات المعنية 
باأليدز والعدوى 

، والسلبفيروسه، 
 على والمالريا

المستوى العالمي 
ات والمستوي

؛ القطرية واإلقليمية
وتقديم الدعم إلى 

البلدان، حسب 
 االقتضاء، لتطوير

 تعزيز وتنفيذ أو
آليات حشد الموارد 
واستخدامها وزيادة 

القدرة على 
استيعاب الموارد 
المتاحة؛ وزيادة 

إشراك المجتمعات 
المحلية واألشخاص 

المتضررين من 
أجل تحقيق أقصى 

قدر من التغطية 
   أداء برامجومن 

مكافحة األيدز 
والعدوى بفيروسه، 

 .والمالريا، والسل
 لضمان المشاركة والتنسيق مع مختلف الشركاء من أجل اإلسراع بتعزيز أمر ضروريالموارد إن توافر 

 والتنسيق والتعاون مع الشركاء الدعوةالتدخالت الخاصة بفيروس األيدز، والسل، والمالريا، بما في ذلك 
 دحر وشراكة، مثل برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز الرئيسيين والشبكات وأصحاب المصلحة

دحر المالريا والصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل شراكة  و بما في ذلك المرفق العالمي لألدويةالسل
والمالريا، وخطة الطوارئ الرئاسية لتخفيف عبء األيدز، والمرفق العالمي ألدوية السل، ومرفق أدوية 

األنشطة  أيضاً لتعزيز تمويل وهو أمر ضروري. ريا وإمداداتها، ومرفق أدوية األيدز ووسائل تشخيصهالمال
 والمالريا، والتي مازالت المضطلع بها حول مختلف الجوانب الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسه والسل

خلل العمل أيضاً جميع ويت. تعاني نقصاً شديداً في التمويل، مثل القدرات المختبرية والموارد البشرية
 .مستويات المنظمة الثالثة
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 المؤشرات
عدد األدوات الجديدة والمحسنة أو  ١-٦-٢

مكافحة األيدز والعدوى و  توقياستراتيجيات تنفيذ
بفيروسه، أو السل، أو المالريا، التي نفذها القطاع 

 العام في بلد واحد على األقل من البلدان النامية

ا على نسبة المنشورات التي يتم استعراضه ٢-٦-٢
نحو جماعي والصادرة عن بحوث مدعومة من 

 أو األيدز والعدوى بفيروسه، أو السلالمنظمة بشأن 
ينتمي إليها واضع المالريا، والتي توجد المؤسسة التي 

  في أحد البلدان الناميةالدراسة الرئيسي

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 ٪٤٨ صفر

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٥٠ ٢٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٥٥  ٦٪ 

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٦٠ ١٣٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٨١ ٠٠٠  ١٠٢ ٤٤٠ ١٠٣ ٤٥٤  

 المبررات

إعداد وإجازة  ٦-٢
معارف وأدوات 

تدخل 
واستراتيجيات 

جديدة تلبي 
االحتياجات ذات 

األولوية فيما يتعلق 
بتوقي ومكافحة 
األيدز والعدوى 

، والسل، بفيروسه
والمالريا، بمشاركة 

علماء من البلدان 
النامية يتولون على 

راً نحو متزايد دو
رئيسياً في هذه 

 .البحوث

مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا عن طريق تحسين وتطوير وتقييم األدوات والتدخالت 
ودور المنظمة التيسيري أمر حاسم األهمية لوضع أكثر التدابير فعالية من أجل . واالستراتيجيات الجديدة

لدان النامية من إجراء البحوث المالئمة قطرياً مكافحة األمراض الثالثة وبناء قاعدة مستدامة بهدف تمكين الب
 .ومحلياً
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ي 
يج
رات
ست
اال

ض 
غر
 ال

 
٣ 

 األمراض غير الساريةتوقي وتقليص حاالت المرض والعجز والوفيات المبكرة بسبب 
   وضعف البصرإلصاباتالمزمنة واالضطرابات النفسية والعنف وا

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

    القضايا والتحديات المطروحة
 المزمنة واالضطرابات النفـسية     ض غير السارية  األمراتعد  

والعنف واإلصابات، في الوقت الحاضر، أهم       وضعف البصر 
وقـد  . أسباب الوفيات وحاالت العجز في جميع البلدان تقريباً       

أوكلت اللجان اإلقليمية وجمعية الصحة والجمعية العامة لألمم        
لـة   الـسنوات القلي   فـي المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية،      

  .الماضية، مجموعة كبيرة من المهام للتصدي لتلك القضايا

مجموع الوفيات، ومن   ٪ من   ٧٥ وهذه المسببات مسؤولة عن   
ومن . هذا العدد عبر السنوات العشر المقبلة     رتفع  المتوقع أن ي  

، أن تنخفض الوفيـات     ٢٠١٥-٢٠٠٦المتوقع، خالل الحقبة    
مـة   وأمـراض األمو   األمراض غيـر الـسارية    الناجمة عن   

وأمراض الفترة المحيطة بالوالدة وحاالت العـوز التغـذوي         
 يتوقع أن ترتفع معدالت الوفيـات       من جانب آخر   ؛٪٣بنسبة  

٪ ١٧ المزمنـة بنـسبة      األمراض غير الـسارية   الناجمة عن   
الوفيات التـي   ٪ و ١٤واالضطرابات العصبية النفسانية بنسبة     

نخفـضة  وستتحمل البلدان الم  . ٪١٢اإلصابات بنسبة   تسببها  
حيث ،   القسط األكبر من هذا العبء المتزايد      والمتوسطة الدخل 

٪ مـن   ٨٠تكون هذه المسببات مسؤولة فعالً عما ال يقل عن          
  .مجموع الوفيات فيها

 على مردودية ويسر تكلفة      في جميع األقاليم   وقد تمت البرهنة  
لألمراض غيـر   طائفة كاملة من التدخالت المتعلقة بالتصدي       

نة واالضطرابات النفـسية وحـاالت العنـف         المزم السارية
 دوالرات أمريكيـة    ٧من ذلك، مثالً، أن إنفـاق       . واإلصابات

للفرد يغطي تكلفة مضمومة من مستلزمات الصحة النفـسية         
األساسية على مستويات الرعاية الصحية األوليـة، كمـا أن          
دوالراً أمريكياً واحداً ينفق على أجهزة اإلنذار بالدخان يؤدي         

 وتشير التقديرات إلى أن عالج     ؛ دوالراً أمريكياً  ٢١توفير  إلى  
األشخاص المعرضين لإلصابة بحوادث قلبية وعائية بتوليفـة        

 مليون سـنة مـن      ٦٣من األدوية المناسبة يؤدي إلى تفادي       
، كـل   (DALYS)سنوات العمر المعدلة باحتساب مدد العجز       

) لكاتاراكتا(عام في جميع أنحاء العالم، كما أن جراحة الساد          
٪ من  ١٥٠٠تؤدي إلى زيادة في اإلنتاجية االقتصادية تعادل        

  .تكلفة التدخل خالل السنة األولى
  

  المؤشرات واألهداف
   الر ئيسية بشكل يتجاوز االتجاهات الراهنةاألمراض غير الساريةخفض عبء   •
وقف االتجاهات التصاعدية الراهنة لعبء االضطرابات النفسية والسلوكية والعصبية واالضطرابات التي   •

  ك االتجاهاتيحدثها تناول المواد، والبدء في عكس تل
  . لتزايد الوفيات الناجمة عن اإلصابات والبدء في عكس تلك االتجاهاتالتصاعدية الراهنةوقف االتجاهات   •

  الدروس المستفادة
أن األساليب التقليدية التي تنفذها   •

القطاعات كّل على حدة ال تكفي 
للتصدي للمشكالت الناجمة عن 
األمراض غير السارية المزمنة 

واضطرابات الصحة النفسية 
واالضطرابات السلوكية والعنف 

ت؛ لذا يتعين انتهاج أساليب واإلصابا
ابتكارية للعمل المشترك بين الهيئات 

الحكومية وعناصر من المجتمع المدني 
والقطاع الخاص وسائر الشركاء 

  .المعنيين
أن مشكالت الصحة العمومية الناجمة   •

عن عوامل االختطار المتصلة 
باألمراض غير السارية المزمنة 

واضطرابات الصحة النفسية 
بات السلوكية والعنف واالضطرا

واإلصابات يمكن أن تثقل كاهل نُظم 
الرعاية الصحية وأن تسبب مصاعب 

اجتماعية لألفراد واألسر والمجتمعات، 
السيما لدى البلدان والشرائح األقل قدرة 

على سداد تكاليف الرعاية الصحية 
  .الالزمة لهم

األمراض أن تعزيز الخدمات المتعلقة ب  •
نة واالضطرابات  المزمغير السارية

النفسية والعنف واإلصابات حاجة ماسة 
لسد الفجوة الكبيرة الراهنة في خدمات 

  .العالج
أن الوقاية هي عنصر أساسي من   •

عناصر خطط التنمية االجتماعية 
واالقتصادية الوطنية ألنها تؤدي إلى 

تعزيز صحة السكان والحد من 
  .الالمساواة

ر هي أن الوقاية من عوامل االختطا  •
أكثر األساليب مردودية التي يمكن 

للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أن 
تعتمدها لمكافحة العواقب الصحية 

واالجتماعية الضارة التي يمكن عزوها 
  .إلى هذه األمراض
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  األساليب االستراتيجية
 المزمنة  األمراض غير السارية  البد أن تحظى معالجة مشكلة      

واالضطرابات النفسية والعنف واإلصابات وضعف البـصر       
 على الصعيدين الـوطني     باألولوية في برامج الصحة والتنمية    

 ومن الضروري انتهاج أسلوب شامل فيما يخـص         .والدولي
الصحة العمومية يتضمن تعزيز التعاون فيما بين القطاعـات         

معززة استجابات  وينبغي للدول األعضاء أن تطور      . واالبتكار
ــسقة ــسارية ا لمكافحــة ومن ــر ال ــة ألمــراض غي المزمن

 حة النفـسية، تعزيز الـص بخصوص   و واالضطرابات النفسية 
.  وإجراءات متكاملـة   باالستناد إلى بينات  والعنف واإلصابات   

ويكتسي إعطاء األولوية للوقاية األولية، وضـمان مـشاركة         
المجتمع المحلي، وإعادة توجيه النُظم الصحية لتقديم رعايـة         
صحية فعالة لمشكلة االعتالالت المزمنة أهميـة بالغـة فـي           

  .تحقيق نتائج ناجحة في البلدان
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
تشكل االفتراضات التاليـة أساسـاً لتحقيـق هـذا الغـرض           

  :االستراتيجي

 مستوى عاٍل مـن التعـاون المتعـدد         إن المحافظة على    •
القطاعات بين أصحاب المصلحة على الصعيدين العالمي       
والوطني واالعتراف بأن العمل المتعدد القطاعات هـو        

  ؛نجاحشرط أساسي لتحقيق ال
 توقي وتدبير االعـتالالت   لتكامل   ومنح البلدان األولوية    •

  ؛المعنيةواالضطرابات واإلصابات 
واالعتراف بأن على البلدان أن تمنح األولوية للرعايـة           •

األولية عوضاً عـن الرعايـة الثالثيـة عنـد           الصحية
  .تخصيص الموارد

واالعتراف بأهمية العمـل علـى المـستويين الـوطني            •
ي وإقامة عالقات تآزر بـين هـذه المـستويات          والمحل
  .اإلدارية

  
 التي يمكن أن تحـول دون بلـوغ         المخاطروفيما يلي بعض    

  :الغرض االستراتيجي

 تجاهل الخطر المتعاظم الذي يتهـدد الـصحة         اراستمر  •
 المزمنـة   األمراض غير الـسارية   والتنمية والمتمثل في    

رنـامج  واالضطرابات النفسية والعنف واإلصابات في ب     
التنمية الرفيع المستوى على النحو المبين في المرامـي         

  اإلنمائية لأللفية؛
أن البرامج الوطنية في مجال الوقاية من األمراض غير           •

السارية واالضطرابات النفسية وضعف البصر والعنـف       
واإلصابات ال تتمتع بالموارد الالزمة لتنفيذ الـسياسات        

  .والتدخالت الرئيسية
  

  :ستركز األمانة على األمور التالية

 األمراض غير الساريةجعل مشكالت   •
واالضطرابات الصحية والعنف 

واإلصابات وضعف البصر تحتل مكانة 
مرموقة في برامج التنمية على 

الصعيدين العالمي والوطني، وإدراج 
خاصة بها أنشطة الوقاية والمكافحة ال

في السياسات على جميع مستويات 
  ؛اإلدارة

ضع سياسات وخطط وطنية تعنى و  •
األمراض غير بالوقاية ومكافحة 

 واالضطرابات النفسية والعنف السارية
  واإلصابات وضعف البصر وتعزيزها؛

تعزيز البحوث في مجال الوقاية من   •
 واالضطرابات األمراض غير السارية
صابات وضعف النفسية والعنف واإل
  ؛البصر ومكافحتها

توثيق الشراكات من أجل الوقاية من   •
 واالضطرابات األمراض غير السارية

النفسية والعنف واإلصابات وضعف 
  البصر ومكافحتها؛

 األمراض غير الساريةرصد   •
ومحدداتها واالضطرابات النفسية 

والعنف واإلصابات وضعف البصر؛ 
ن وتقييم التقدم المحرز على كل م

  .الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي
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  لمتوقعة على صعيد المنظمةالنتائج ا

 المؤشرات
 الدولعدد  ١-١-٣

يوجد لدى  التي األعضاء
 وزارات الصحة فيها

نقطة اتصال أو وحدة 
تعنى بالوقاية من 

اإلصابات والعنف وتملك 
 ميزانيتها الخاصة

التقرير  نشر ٢-١-٣
بالعجز الخاص 
وبدء تنفيذ  والتأهيل
 استجابة مضامينه
 ٢٣-٥٨ج ص عللقرار 

 عدد الدول  ٣-١-٣
األعضاء التي لديها 

صة بالصحة ميزانية خا
النفسية تزيد قيمتها على 

 من إجمالي ميزانية ٪١
 الصحة

عدد الدول  ٤-١-٣
األعضاء التي يوجد لدى 

وزارات الصحة فيها وحدة 
أو هيئة صحية وطنية 

مكافئة تستخدم موظفين 
ميزانية، وتعنى ب وتتمتع

األمراض غير بالوقاية من 
  المزمنة ومكافحتهاالسارية

  ٠٠٨٢المعطيات األساسية 
 ٦٧ ١٤٠ ال يوجد تقرير  ٨٠

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٩٠ ١٥٠ إعداد مسودة ١١٠

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
  ١٢٢  ١٥٠ نُشر بست لغات  ١٤٠

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
تم إصدار التقرير وبدأ  ١٧٠

  بلدا٤٠ًالتنفيذ في 
١٥٢ ١٦٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢٠ ٠٠٠  ٢٨ ٢٦٧ ٢٥ ٨٣٧  

 المبررات

 الدعوة ١-٣
وتقديم الدعم 

لتعزيز االلتزام 
السياسي والمالي 

الدول والتقني في 
 من أجل األعضاء
 األمراضمواجهة 

 غير السارية
المزمنة 

واالضطرابات 
النفسية والسلوكية، 

والعنف 
واإلصابات 

 وحاالت العجز
وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

 غير األمراضستستخدم الموارد المرصودة لزيادة إيضاح وتعزيز االلتزام بالعمل من أجل الوقاية من 
 المزمنة، واالضطرابات النفسية والسلوكية، والعنف واإلصابات وحاالت العجز وتقليص حدوثها على السارية

الصعيد العالمي وعلى األصعدة الوطنية واإلقليمية كما ستستخدم الموارد في دعم إنشاء والبدء في األنشطة 
وأخيراً، ستستخدم . لك االعتالالتاألولية لوحدات في إطار وكاالت الصحة العمومية الوطنية لمواجهة ت

الموارد كذلك، على الصعيد العالمي، في وضع األدوات وإعداد التقارير وتنظيم الحمالت التي تشرح 
 .األوضاع السائدة وتقدم توصيات من أجل اتخاذ إجراءات

  
  

 المؤشرات
عدد الدول   ١-٢- ٣

 لديهااألعضاء التي 
 وطنية للوقاية خطط

من اإلصابات غير 
 المتعمدة أو العنف

عدد الدول   ٢-٢- ٣
ضاء التي األع

استهلت عملية وضع 
سياسات أو سن 

قوانين ترتبط بالصحة 
 النفسية

عدد الدول  ٣-٢- ٣
األعضاء التي اعتمدت 
سياسات وطنية متعددة 
القطاعات في ما يتعلق 

 األمراض غير الساريةب
 المزمنة

الدول  عدد ٤-٢- ٣
األعضاء التي تقوم 
حالياً بتنفيذ خططً 

وطنية شاملة من أجل 
ضعف الوقاية من 

  السمع أو البصر

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٦٧ ٥٣ ٣٩ ٣٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٧٥ ٧٥ ٤٨ ٧٥ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

تقديم اإلرشاد  ٢-٣
للدول والدعم 
 من أجل األعضاء

وضع وتنفيذ 
السياسات 

 واالستراتيجيات
واللوائح الخاصة 

األمراض غير ب
 المزمنة السارية

واالضطرابات 
النفسية والسلوكية 

والعنف واإلصابات 
 وحاالت العجز

وضعف البصر، 
  ١٠٠  ٩٠  ٥٠  ٧٨ .بما في ذلك العمى



 39 
  )الصيغة المعدلة (٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   

 

  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٣٠ ١٠٥ ٥٤ ٨٠ 

 )الرات األمريكيةبآالف الدو(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٣٣ ٠٠٠  ٣٠ ٣٠٢ ٣٠ ٤٤٠  

 المبررات
 غير لألمراضتعد الخطط والسياسات الوطنية أمراً أساسياً لالستجابات المتعددة القطاعات المنسقة الالزمة 

وحتى الوقت . ية والسلوكية، والعنف واإلصابات وحاالت العجز المزمنة واالضطرابات النفسالسارية
الحاضر لم يعد سوى قلة من البلدان تمتلك الوثائق المعنية، لذا ستستخدم الموارد المرصودة في دعم الجهود 

 .اإلقليمية والوطنية الرامية إلى وضع الخطط الوطنية والبدء في تنفيذها

  
 المؤشرات

عدد  ١-٣-٣
الدول األعضاء 
التي قدمت إلى 
منظمة الصحة 
العالمية خالل 

نائية تقييماً الث
مستوفى عن حالة 

الوقاية من 
 الناجمة اإلصابات

عن حوادث السير 
  في الطرقات

عدد  ٢-٣-٣
 الدول األعضاء

التي نشرت وثيقة 
بيانات تتضمن 

وطنية عن انتشار 
حاالت العجز 

 ووقوعها

عدد  ٣-٣-٣
الدول األعضاء 

المنخفضة 
والمتوسطة الدخل 

 مؤشرات تعدالتي 
أساسية عن الصحة 

 وتقوم نفسيةال
 بالتبليغ عنها سنوياً

عدد الدول  ٤-٣-٣
األعضاء التي 

 نظاماً وضعت
وطنياً للتبليغ 

الصحي وتقدم 
تقارير سنوية تحتوي 

على مؤشرات 
األمراض خاصة ب

 غير السارية
  األربعةالرئيسية

عدد  ٥-٣-٣
الدول األعضاء 
التي تعد وثائق 

بشأن العبء الناجم 
عن ضعف السمع 

ناداً أو البصر است
إلى دراسات 

استقصائية تشمل 
  السكان

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 ٣٢ ١٠٠ ٨٠ ٦٠ صفر

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٣٨ ١٢٠ ١٠٠ ٩٠ ١٣٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٤٣  ١٣٦  ١١٠  ١١٥  ١٥٠  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٤٥ ١٥٥ ١٢٠ ١٤٠ ١٨٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٥ ٠٠٠  ١٨ ٥٤٤ ٢٣ ٩٨٧  

 المبررات

 تحسين ٣-٣
الدول قدرات 
لى جمع  عاألعضاء

وتحليل وبث 
واستخدام المعطيات 

حول جسامة 
وأسباب وعواقب 

األمراض غير 
 المزمنة السارية

واالضطرابات 
النفسية والسلوكية 

والعنف واإلصابات 
 وحاالت العجز

وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

  المزمنة، غير الساريةلألمراضستستخدم  الموارد في دعم جهود البلدان واألقاليم في توثيق ما 
واالضطرابات النفسية والسلوكية، والعنف واإلصابات وحاالت العجز من آثار على الصحة العمومية 

كما . وستستخدم الموارد، بشكل أخص، في إقامة نظم لجمع المعطيات ودعم تحليلها وبثها. وتكاليفها
 .ستستخدم في رصد وتوفير المعلومات المرتجعة حول االتجاهات العالمية السائدة
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 المؤشرات
توافر إرشادات مسندة بالبينات عن فعالية   ١-٤-٣

التدخالت المتاحة على نطاق واسع من أجل التدبير 
العالجي الضطرابات نفسية وسلوكية أو عصبية مختارة، 
بما فيها االضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد النفسانية 

 التأثير

إرشادات أو دالئل مسندة توافر  ٢-٤-٣
دودية التدخالت بالبينات عن فعالية أو مر

 األمراض غير الساريةالرامية إلى الوقاية من 
 المزمنة وإدارتها

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
  بشأن تدخلين اثنينبيناتنشر وتوزيع  لم تنشر ولم توزع أية بينة

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  تدخالت٤بشأن ات بيننشر وتوزيع   تدخالت٤نشر وتوزيع بينات بشأن 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
   تدخالت٥نشر وتوزيع بينات بشأن    تدخالت٨نشر وتوزيع بينات بشأن 

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  تدخالت٨ بشأن بيناتنشر وتوزيع   تدخال١٢ً بشأن بيناتنشر وتوزيع 

 
 )ف الدوالرات األمريكيةبآال(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٠ ٠٠٠  ١٨ ٥٧٥ ٢٣ ٧٠٠  

 المبررات

قيام المنظمة  ٤-٣
بجمع البينات 
المحسنة حول 

مردودية التدخالت 
الرامية إلى مواجهة 

األمراض غير 
 المزمنة السارية

واالضطرابات 
والعصبية النفسية 

 وتعاطي المواد
والعنف واإلصابات 

 وحاالت العجز
وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

ستستخدم الموارد المرصودة في دعم متابعة البحوث في  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول مردودية 
قد الحلقات العملية لصقل المنهجية المستخدمة وإجراء الدراسات وتجميع وسيشمل ذلك التدريب وع. التدخالت

النتائج على المستويات الوطنية واإلقليمية وعلى المستوى العالمي بما في ذلك عن طريق إصدار وثائق حول 
لى كما ستستخدم الموارد في تزويد القائمين ع. أفضل الممارسات وتنفيذ استراتيجيات مركزة في مجال البث

 .رسم السياسات على الصعيد القطري بالمعلومات ودعم استخدامهم لتلك المعلومات في تحديد األولويات
  

 المؤشرات

دالئل عدد من النشر   ١-٥-٣
حول التدخالت المتعددة 

القطاعات من أجل توقي العنف 
واإلصابات غير العمد وبثها 

 على نطاق واسع

عدد الدول األعضاء التي   ٢-٥-٣
استهلت مشاريع مجتمعية خالل 

  االنتحارحاالتالثنائية للحد من 

الدول األعضاء  عدد  ٣-٥-٣
التي تنفذ االستراتيجيات التي 
أوصت بها المنظمة من أجل 
الوقاية من ضعف السمع أو 

 البصر

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

 ٦٧ صفر ٤

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٧٥ ١٧ ١٠ 

  ١٢٠١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

١٠٠  ٢٢  ١٤  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

١٣٠ ٢٧ ١٨ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

توفير  ٥-٣
اإلرشاد والدعم 
 للدول األعضاء

إلعداد وتنفيذ برامج 
متعددة القطاعات 
تركز على جميع 

السكان لتعزيز 
الصحة النفسية 

 والوقاية من
االضطرابات 

النفسية والسلوكية 
العنف واإلصابات و

ومن ضعف السمع 
والبصر، بما في 

 .ذلك العمى

٦٩ ٠٠٠  ٢٠ ٦٣٠ ٢١ ٤٧٦  
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 المبررات
قاية المحلية والوطنية واإلقليمية، بما فيها إتاحة التدريب وحلقات ستستخدم الموارد في دعم تنفيذ برامج الو

وستستخدم الموارد أيضاً من أجل الدالئل اإلقليمية والعالمية والوثائق التي تتناول أفضل . العمل الالزمة
 .الممارسات، ولتنسيق الرصد الذي يتم على الصعيد العالمي لتجارب البلدان والدروس المحصلة منها

  
 المؤشرات

عدد  ١-٦-٣
األعضاء الدول 

الئل التي اتبعت د
منظمة الصحة 
العالمية بشأن 

المصابين بالرضوح 
وأدرجت في نُظم 
الرعاية الصحية 

التابعة لها خدمات 
رعاية ضحايا 

اإلصابات أو العنف 
 المصابين بالرضوح

عدد  ٢-٦-٣
الدول األعضاء 

التي نفذت 
برامج التأهيل 

  المجتمعية

عدد  ٣-٦-٣
الدول األعضاء 

المنخفضة 
والمتوسطة الدخل 

رِغت من التي ف
نظم لإعداد تقييم 

الصحة النفسية 
فيها باستخدام 
األدوات التي 

وضعتها المنظمة 
لتقييم نظم الصحة 

 النفسية

عدد الدول  ٤-٦-٣
األعضاء المنخفضة 

والمتوسطة الدخل 
التي تنفذ 

استراتيجيات الرعاية 
الصحية األولية 
لتحري مخاطر 

األمراض القلبية 
والتدبير الوعائية 
 عالجهالالمتكامل 

باستخدام الدالئل 
 اإلرشادية للمنظمة

عدد الدول  ٥-٦-٣
 لديهااألعضاء التي 

خدمات للمساعدة على 
اإلقالع عن التدخين 

تندرج ضمن الرعاية و
 ة األولية يالصح

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
ال تتوافر بيانات  ٤٨ صفر ٣

دقيقة عن المعطيات 
 األساسية الراهنة

٣٥ 

  ٢٠٠٩عام  بحلوليتعين تحقيقها األهداف التي 
٣٧ ١٢ ٧٢ ١٠ ٨ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٤٠  ٢٦  ٨٠  ٢٥  ١٤  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٤٥ ٥٥ ٩٠ ٤٠ ٢٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٤٣ ٠٠٠  ٢٩ ٦٣١ ٣٢ ٦٦٤  

 المبررات

توفير  ٦-٣
اإلرشاد والدعم 
 للدول األعضاء

لتعزيز قدرة نظمها 
الصحية 

واالجتماعية على 
 وعالجتوقي 

  غيراألمراض
السارية المزمنة، 

واالضطرابات 
النفسية والسلوكية 

والعنف واإلصابات 
 وحاالت العجز

وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

ستستخدم الموارد في إتاحة الوثائق والتدريب والحلقات العملية والدعم المباشر بما يلزم لتعزيز الخدمات 
الصحية وخدمات التأهيل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وذلك من أجل ضمان تحسين تلك البلدان 

 . غير السارية المزمنة واالضطرابات النفسية والسلوكية، والعنف والعجزلألمراضابتها الستج
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خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة خالل مراحل العمر الرئيسية، بما في 
تحسين الصحة الجنسية وذلك الحمل والوالدة وفترة الوالدة الحديثة والطفولة والمراهقة، 

  النشاط والصحة في مرحلة الشيخوخةية وتعزيز تمتع جميع األفراد بواإلنجاب
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  القضايا والتحديات المطروحة
  

يستهدف هذا الغرض االستراتيجي تعزيز عناصـر الخدمـة         
عبء مرضـي   والحد من   األساسية للرعاية الصحية األولية،     

لـوغ المرامـي    هائل، مع تكثيف اإلجراءات الرامية إلـى ب       
وبصفة خاصة  (اإلنمائية الرئيسية لأللفية ذات الصلة بالصحة       

، والوفاء بسائر االلتزامات الدوليـة، مثـل        )٥ و ٤المرميان  
وعلـى  . اإلنجابيـة للجميـع   الجنسية و إتاحة رعاية الصحة    

الصعيد العالمي يتدهور الوضع أكثر فأكثر فيما يتعلق ببعض         
 المنقولة جنسياً، ومـستوى     مثل اإلصابة باألمراض   (الدالئل

بينما يثبت الوضع على ما هو عليه       ) الخصوبة بين المراهقين  
مثل معدل وفيات األمومة ومعـدل      ( أخرى   بدالئلفيما يتعلق   

بينما اليزال التقدم بطيئاً للغاية فيمـا يتعلـق          )وفيات الولدان 
 وفي بعض   .)مثل معدل الوفيات دون الخامسة    (بدالئل أخرى   

ع وتتنامى االحتياجات غير الملبـاة فيمـا يتعلـق          البيئات تتس 
بموانع الحمل وسائر الـسلع الخاصـة بالـصحة الجنـسية           

 البلدان اآلن ال يسير على المسار  منالعديدوهناك  .واإلنجابية
  .الذي يؤدي إلى بلوغ المرامي والغايات المتفق عليها دولياً

موارد  ال كما يعتري النقص  ويعتري الضعف اإلرادة السياسية     
مثل النساء الفقيرات واألطفـال     (شد الفئات تأثراً    أل و .المتاحة

 على أصحاب القرار، تأثير محدود، )الفقراء في البلدان النامية
 وهناك بعض   .ال تتمكن من الحصول على الرعاية      وكثيراً ما 

  وس المستفادةالدر
التدخالت التي يلزم تعزيزها هي   •

وسع تدخالت عالية المردود ويمكن الت
فيها على هذا النحو حتى في البيئات 
المحدودة الموارد عندما يولى اهتمام 

كاف لتهيئة بيئة سياسات مواتية وتعزيز 
النظم الصحية، مع التركيز على الموارد 

  .البشرية
تسهم البرامج المعنية في الحد من   •

اإلجحاف ألنها تصل إلى أكثر 
المجموعات السكانية تأثراً وتهميشاً، 

تخذ منها البرامج الصحية العمومية وت
الرئيسية األخرى نقطة انطالق وقاعدة 

  .هامتين للغاية
 أن تقود العمل المنظمةيتوقع من   •

الخاص بتحديد األساليب االستراتيجية 
 من ٥ و٤والتقنية لبلوغ المرميين 

المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة 
بالصحة وضمان الوفاء بااللتزامات 

لية ذات الصلة بالصحة اإلنجابية، الدو
 أن تستمر المنظمة في الدعوة وينبغي

  .إلى زيادة االستثمار في هذه المجاالت

  المؤشرات واألهداف
 بلداً من البلدان التي ١٥٤: الهدف المنشود. للوالدةمستوى التغطية من الرعاية الحاذقة   •

  . أو أكثر من الوالدات٪٨٥أشرفت فيها قابالت ماهرات على 
عدد البلدان التي تزيد فيها نسبة وفيات األمومة : الهدف المنشود. نسبة وفيات األمومة  •

   بلدا٥٠ً مولود حي يقل عن ١٠٠  ٠٠٠وفاة لكل   ١٠٠على 
الغاية الخامسة على األقل  بلداً ١٥٤بلوغ : الهدف المنشود. معدل الوفيات دون الخامسة  •

تخفيض معدل وفيات (ق بلوغ هذه الغاية للمرمى اإلنمائي لأللفية أو تقدمه على طري
  )٢٠١٥ و١٩٩٠األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين ما بين 

إتاحة الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية، حسبما تقاس هذه اإلتاحة باالحتياجات   •
 غير الملباة فيما يتعلق بتنظيم األسرة ومعدل انتشار استعمال موانع الحمل، ومعدل

. الرعاية الصحية في فترة ما قبل الوالدةبي سن المراهقة ومستوى التغطية اإلنجاب ف
 المؤشرات األربعة حسب بلداً على األقل غاياته الوطنية ١٥٤بلوغ : الهدف المنشود

   أو تقدمه على طريق بلوغ هذه الغايات،كافة
مناعي صحة المراهقين، حسبما تقاس بنسبة الخصوبة، ومعدل انتشار فيروس العوز ال  •

 سنة، والسمنة، والوزن ٢٤ و١٥البشري بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
 على األقلبلداً  ٥٠بلوغ : الهدف المنشود. المفرط، وتعاطي التبغ، ومعدل اإلصابات

غاياته الوطنية فيما يتعلق بمؤشرين من المؤشرات الخمسة، أو تقدمه على طريق بلوغ 
   تدهور داخل هذه البلدان في المؤشرات الثالثة األخرىهذه الغايات، وعدم حدوث أي

  .وستكون جميع المؤشرات مصنفة حسب السن، ومصنفة حسب نوع الجنس، عند االقتضاء
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االهتمـام  ب تحظـى القضايا الحساسة سياسياً وثقافياً، والتي ال     
 من ثقل العبء الذي تلقي به علـى         على الرغم  الذي تستحقه 

وال تُبذل جهود كافية من أجل تحسين       . كاهل الصحة العمومية  
وتـؤدي  . جودة الرعاية الصحية الضرورية وزيادة التغطيـة      

األولويات الصحية المتنافسة وأسـاليب البـرامج الرأسـية،         
 التنسيق بين   انعدامكذلك   و واألساليب التي تستهدف األمراض   

شركاء في التنمية، إلى تجزؤ البرامج وضـياع        الحكومات وال 
الفرص وعدم الكفاءة في استعمال الموارد المحدودة المتاحـة         

كما أن عدم االهتمام بالتباينات بين الجنسين واإلجحاف        . حالياً
في مجال الصحة يقوضان الجهود المـستمرة الراميـة إلـى           

ن ويمك. خفض معدالت الوفاة والمراضة على الصعيد العالمي      
تغيير هذا النمط من خالل اتخاذ إجراءات منسقة من قبل كل           

  .األطراف المعنية
وتدل المعرفة التقنية والخبرة البرمجية على أن هناك تدخالت         
فعالة فيما يتعلق بمعظم المشكالت الصحية المـشمولة بهـذا          
الغــرض االســتراتيجي، وعلــى أن التــدخالت األساســية 

. المحدودة المـوارد   في البيئات    وميسورة التكلفة، حتى   مجدية
وحددت جمعية الصحة إجراءات متفقاً عليهـا فـي القـرار           

 بشأن العمل من أجل ضمان التغطية الشاملة        ٣١-٥٨ع ص ج
،  ولهذه الغاية  .للتدخالت في مجال صحة األم والوليد والطفل      

 من شأن اتباع أسلوب يمتد طيلة العمر ويعترف بتـأثير           فإنه
في مراحل مبكرة من العمر وبتأثير العوامل األحداث التي تقع 

التي تمتد عبر األجيال على الحصائل الصحية في المستقبل،         
المجـاالت   أن يساعد على سد الثغرات وتحقيق التآزر بـين        

 بشأن  ١٦-٥٨ج ص ع  لتنفيذ القرار   البرمجية، مع تقديم الدعم     
  . التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخةتعزيز

لت خدمات صحة األم والطفل، هي وبعض خدمات وطالما شك
، حجر الزاوية في الرعاية الصحية       األخرى الصحة اإلنجابية 

األولية، ومنطلقاً لبرامج صحية أخرى، والسيما مـن أجـل          
 لكنها تتحمـل اآلن   المجموعات السكانية الفقيرة والمهمشة، و    

 التعزيـز و.  فوق طاقتها وتشكو من قلة المـوارد       عبئاً مفرطاً 
  ضمناً على تعزيز نظام صحي يحتفظ ببنية تحتية مناسبة،         دلي
ل عليها من األدوية والـسلع األساسـية،        إمدادات يعو يوفر  و
عاملين صحيين أكفاء   يستبقي  نظم إحالة جيدة األداء، و    يشغِّل  و

  . جيداًومحفزين
  

  األساليب االستراتيجية
بلوغ هذا الغرض االسـتراتيجي     ستقتضي األساليب المتبعة ل   

عملية تخطيط وتنفيذ تتم قيادتها على المستوى القطري مـن          
أجل التقدم نحو تحقيق اإلتاحة الشاملة لرعايـة صـحة األم           
والوليد والطفل والمراهق والصحة الجنسية واإلنجابية وتحقيق    

 بـين   الحد من عدم المساواة   التغطية للجميع بهذه الرعاية، مع      
التـي تزيـد    ، و  في مجال الـصحة    ومن اإلجحاف الجنسين  

  .  والوفيات المرتفعة أصالًمستويات المراضة

  الدروس المستفادة
تكتسي الشراكات الفعالة التي تضم   •

جميع أصحاب المصلحة على كل من 
الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي 

أهمية حاسمة لتالفي االزدواجية في 
الجهود وتجزؤ البرامج، وتدعيم وإدامة 

قوة الدفع نحو بلوغ المرامي المتفق 
  .عليها دولياً

  : على األمور التاليةستركز األمانة

تقديم اإلرشادات التقنية لصوغ وتنفيذ   •
سياسات وتدخالت فعالة ومستندة إلى 
البينات تستهدف إتاحة حصول الجميع 

على الرعاية، مع إيالء االهتمام الواجب 
للحد من عدم المساواة بين الجنسين 

  ولإلجحاف في مجال الصحة؛

بناء قدرات البلدان من أجل تقديم   •
الخدمات، مع إيالء اهتمام خاص لتعزيز 

الموارد البشرية الصحية، وتوفير 
األدوية األساسية والدم المأمون 
والتكنولوجيات والسلع الصحية 

  واستعمالها على نحو رشيد؛

مواءمة المحتوى التقني للبرامج وتحقيق   •
بما في (ين المجاالت البرمجية التآزر ب

ذلك التغذية، واأليدز والعدوى بفيروسه، 
مع إيالء االهتمام ) والسل، والمالريا

لالحتياجات المحددة الخاصة بكل الفئات 
العمرية مع تأمين سلسلة متصلة الحلقات 
من الرعاية في كل مراحل العمر، تمتد 

من المنزل إلى المرفق الصحي 
  افق اإلحالة؛للمستوى األول ومر

تشجيع األنشطة الضرورية للبحث   •
والتطوير فيما يخص التكنولوجيات 

والتدخالت، مع توفير البينات الالزمة 
بشأن المحددات واألسباب، وفعالية 

  البرامج؛

المساهمة في قيام البلدان برصد الوضع   •
الصحي فيها حسب السن ونوع الجنس، 

رامي وتقييم التقدم المحرز نحو بلوغ الم
والغايات المتفق عليها دولياً فيما يتصل 
بهذا الغرض، ورصد البرامج وتقييمها 
  لضمان التغطية المثلى بالخدمات الفعالة؛
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 علـى   تكامل البرامج والتـدخالت ومواءمتهـا     ويجب تحقيق   
ويتعين تأمين سلسلة متصلة الحلقات     . مستوى تقديم الخدمات  

من الرعاية تمتد طيلة العمر وتشمل المنزل والمجتمع المحلي         
 هـذه   تنفـذ والبد من أن    . ومختلف مستويات النظام الصحي   

 اإلطار األعم لتعزيز النظم الصحية من أجـل         األنشطة ضمن 
تأمين تمويل وتقديم خدمات دعم الصحة العالية الجودة علـى          
نحو مالئم وعادل، ومع إيالء األولويـة للفئـات المهمـشة           

بكل األسـاليب   ومن األمور ذات الصلة الوثيقة      . والمحرومة
  .ة الصحية أزمة الموارد البشريحل ضرورة االستراتيجية
 تعزيز التدخالت المجتمعيـة المرتكـز لزيـادة         ويتعين أيضاً 

الطلب على الخدمات ودعم توفير الرعاية المالئمة في المنزل         
وينبغـي أن يـولى االهتمـام الواجـب ألدوار          . طيلة العمر 

مـستوى  واحتياجات النساء والرجال المختلفة بغية تحقيـق ال       
اً االهتمـام للـصحة     وسيولى أيض . حصائل الصحية األمثل لل 

الجنسية للنساء والرجال، بعيداً عن عملية اإلنجاب وفي غير         
  .سن اإلنجاب

 وتنفيـذ وتقيـيم سياسـات       تصميموباإلضافة إلى هذا سيلزم     
وبرامج تعزز التمتع بالصحة والنشاط في مرحلة الشيخوخة،        

  .  المسنينللمواطنينوبلوغ أعلى مستوى من الصحة والعافية 
ة يجب أن يلتزم كل من الدول األعضاء والشركاء         ولهذه الغاي 

 تكثيـف  مـع بتقديم الموارد وتحديد أولويات العمل الـوطني        
 خطة عمليـة واحـدة   حولأنشطة الدعوة وحشد كل الشركاء  

وستعمل أمانة المنظمة على تكثيـف       .على المستوى القطري  
وتفترض خطـة العمـل     . دعمها التقني للبلدان بناء على ذلك     

نية استخدام معظم الزيـادة ومعظـم المـوارد علـى           والميزا
  .المستوى القطري، بدعم من المكاتب اإلقليمية

  
  االفتراضات والمخاطر والخيارات

 هذا الغرض االسـتراتيجي علـى االفتراضـات         يعتمد بلوغ 
  :التالية

تطوير وصيانة  ب تعزيز النظم الصحية بوجه عام،       يتمأن    •
دات يعـول عليهـا مـن       بنية تحتية مالئمة، وتوفير إمدا    

األدوية والسلع األساسية، ونظم إحالة جيدة األداء، وقوى        
  ؛ومحفزة جيداًعاملة صحية تتمتع بالكفاءة 

أن اإلجراءات الدولية والوطنية ستتخذ من أجل معالجـة           •
  األزمة التي تؤثر على الموارد البشرية الصحية؛

 عمل  أن العمليات الرئيسية ستستمر، مثل تحسين مواءمة        •
 األمم المتحدة على المـستوى القطـري،        هيئات منظومة 

ودمج القضايا الصحية فـي أدوات التخطـيط والتنفيـذ          
الوطنية، مثل ورقات استراتيجية الحد من الفقر، وأطـر         

  اإلنفاق المتوسطة األجل؛
 جمع موارد جديدة لعمل المنظمة فـي هـذه          إمكاناتأن    •

االهتمـام    أن يزيـد   المـرجح  ومن   .تحققت س المجاالت
السياسي الكبير بإحراز تقدم نحو بلوغ المرامي اإلنمائية        

  :ستركز األمانة على األمور التالية

العمل من خالل الشراكات على حشد   •
القيادة السياسية والموارد الالزمة 

نسية واإلنجابية لتحسين الصحة الج
وصحة األم والوليد والطفل وصحة 
المراهقين، مع العمل في الوقت ذاته 

على توفير الصحة في مرحلة 
  .الشيخوخة
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 الشراكات والمبادرات العالمية، بما في لأللفية بفضل دعم
 عـام    اقترب معألم والوليد والطفل،    ذلك شراكة صحة ا   

٢٠١٥.  

 بلوغ هـذا    تعترض سبيل  التالية التي قد     المخاطروتم تحديد   
  :الغرض االستراتيجي

، لفيروس العـوز المنـاعي البـشري      المستمر  االنتشار    •
 تـسبب احتمال  و ، مكافحة المالريا  تعوقوالعقبات التي   

الفقر المتزايد واألزمات الطبيعيـة وعـدم االسـتقرار         
 فـي  ، في بعض البلدان   ،السياسي وانعدام األمن الغذائي   

  .عكس االتجاه في بعض المؤشرات
  

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
 التي لديها سياسة الدول األعضاء عدد ١-١-٤

 الفعالة اإلتاحة الشاملة للتدخالتمتكاملة لتحقيق 
 لتحسين صحة األم والوليد والطفل

الدول األعضاء التي وضعت بدعم من  عدد ٢-١-٤
لخدمات  اإلتاحة الشاملة المنظمة سياسات لتحقيق

  لصحة الجنسية واإلنجابيةا

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٢٠  ١٠   

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٣٠  ٢٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٤٠  ٤٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولداف التي يتعين تحقيقها األه
٥٠ ٦٨ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٧٥ ٠٠٠ ٣٧ ٩٢٠ ٣٦ ٠٣٢ 

 المبررات

م الدعم  تقدي١-٤
إلى الدول 

األعضاء لصياغة 
سياسة وخطة 

واستراتيجية شاملة 
للتقدم نحو إتاحة 
التدخالت الفعالة 
للجميع، بالتعاون 

مع البرامج 
األخرى، ومع 

إيالء االهتمام للحد 
من عدم المساواة 
بين الجنسين ومن 

اإلجحاف في مجال 
الصحة، وتوفير 

سلسلة متصلة 
الحلقات من 

الرعاية طيلة 
عمر، وتحقيق ال

التكامل في عملية 
تقديم الخدمات على 

مختلف مستويات 
النظام الصحي، 
وتعزيز التنسيق 

مع المجتمع المدني 
 .والقطاع الخاص

على (الة وتعزيز التعاون مع الشركاء الدعوة وتنسيق الجهود الدولية الفع :ما يلياألهداف  سيتطلب تحقيق
 واإلجراءات المعتمدة، تعزيز المبادرات الرئيسية؛ و) شراكة صحة األم والوليد والطفلسبيل المثال من خالل

لصحة اإلنجابية، تسريع التقدم نحو بلوغ المرامي والغايات اإلنمائية الدولية المتعلقة بااستراتيجية مثل 
 واالستراتيجية العالمية لصحة األطفال ،جنسياًلتوقي ومكافحة األمراض المنقولة واالستراتيجية العالمية 

التدبير العالجي المتكامل للحمل  ووالمراهقين ونمائهم، واالستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفال،
تعزيز ؛ وصحة الطفلوالوالدة، والتدبير العالجي المتكامل ألمراض الطفولة، ومبادرة السياسات الخاصة ب

السياسات والقوانين الوطنية التي تتوافق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، والتي من شأنها أن 
الموارد البشرية ب الخاص االهتمامتعزيز النظم الصحية، مع و؛ تساعد على الحد من اإلجحاف

؛ وجيات والسلع الصحية واستعمالها على نحو رشيدوتوفير األدوية األساسية والدم المأمون والتكنول الصحية،
البرامج الخاصة بالتغذية، بما في ذلك ( الصالت بين خدمات صحة األم والطفل وسائر البرامج وتقوية

 نظم إدارة الشؤون الصحية من أجل رصد التقدم ؛ والمساهمة في)المالريابالسل، وبفيروس األيدز، ووبعدوى 
 ، من المرامي اإلنمائية لأللفية٥ و٤ الوطنية، والمقاييس ذات الصلة بالمرميين المحرز نحو بلوغ الغايات

  .وكذلك المرامي الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية
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 المؤشرات
عدد مراكز البحوث  ١-٢-٤

 التي تلقت منحة أولية من أجل
التطوير والدعم المؤسسيين 

 الشاملين

عدد الدراسات  ٢-٢-٤
بشأن القضايا ذات المنجزة 
التي حظيت بدعم األولوية 
 المنظمة

 االستعراضات المنهجيةعدد  ٣-٢-٤
الجديدة أو المحدثة بشأن أفضل ممارسات 

لتحسين  الرعاية وسياساتها ومعاييرها
صحة األم والوليد والطفل والمراهق 
 وتعزيز تمتع جميع األفراد بالنشاط

والصحة في مرحلة الشيخوخة أو تحسين 
 ة الجنسية واإلنجابيةالصح

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 ال توجد ال توجد ال توجد

  ٢٠٠٩عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٠ ١٦ ٨ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٤٠  ٢٨  ٨  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٦٠ ٤٠ ١٢ 

 
 )لدوالرات األمريكيةبآالف ا(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٨٠ ٠٠٠ ٦٨ ٢٩٧ ٧٢ ٤٩٧ 

 المبررات

 تعزيز ٢-٤
القدرات البحثية 
الوطنية حسب 

االقتضاء، وإتاحة 
بينات ومنتجات 

وتكنولوجيات 
وتدخالت وأساليب 
تنفيذ جديدة مناسبة 

أو وطنياً، / عالمياً و
لتحسين صحة األم 

والوليد والطفل 
والمراهق، وتعزيز 

التمتع بالنشاط 
والصحة في مرحلة 
الشيخوخة، وتحسين 

الصحة الجنسية 
 .واإلنجابية

 البحوث وتحديد أولوياتالقيام، من خالل القيادة القطرية، بتحديد سيكون من الضروري زيادة االهتمام ب
 بالتشاور الوثيق مع  هذه تحديد أولويات البحوث، وسيتعينية الوطنيةالفرص السانحة لتعزيز القدرات البحث

دعم استعمال نتائج البحوث في توفير المعلومات   وسيلزم.شركاء البحوث الوطنيين وسائر أصحاب المصلحة
  .الالزمة للسياسات والبرامج

  
  

 المؤشرات
  الرعاية الحاذقة للوالداتعدد الدول األعضاء التي تنفذ استراتيجيات لزيادة مستوى التغطية من ١-٣-٤

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
١٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٥  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٥٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٧٥  

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ةالميزاني

 تطبيق  ٣-٤
الدالئل اإلرشادية 

واألساليب 
واألدوات الخاصة 

 بتحسين رعاية
األمومة على 

المستوى القطري، 
بما في ذلك تقديم 
الدعم التقني إلى 

الدول األعضاء من 
أجل تكثيف العمل 

على تأمين الرعاية 
الماهرة لكل حامل 

وكل وليد، على 
مدى الوالدة وفترة 

 ١٣٠ ٠٠٠ ٦٦ ٤٦٠ ٦٥ ٣٨٩ النفاس وفترة
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 الوالدة، بعد ما المبررات
 من وخصوصاً

 المجموعات أجل
 الفقيرة السكانية

 مع والمحرومة،
 التقدم رصد

 .المحرز

اعمة لتأمين الرعاية الماهرة لكل والدة، يلزم إيالء االهتمام لتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتهيئة بيئة د
وتأمين سلسلة متصلة الحلقات من الرعاية بين المجتمعات المحلية والمرافق مع توفير خدمات الرعاية 

اإلحالية في جميع األوقات، وخصوصاً للمجموعات السكانية والمجتمعات المحلية المهمشة من أجل تعزيز 
لة بتحسين الحصول على الخدمات الصحية األساسية وخدمات الرعاية مشاركتها في تصميم األساليب الكفي

وباإلضافة إلى ذلك سيحتاج بلوغ هذه النتائج إلى نظم الرصد والتدقيق التي تحدد وفيات األمومة . اإلحالية
وتكشف مواطن إخفاق النظام في تلبية االحتياجات، وخصوصاً احتياجات المجموعات السكانية المهمشة 

  .ة الخدماتوالناقص

  

  المؤشرات
لصالح صحة الولدان التدخالت بعدد الدول األعضاء التي تنفذ استراتيجيات زيادة مستوى التغطية  ١-٤-٤

 وبقياهم

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٢٠   

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٤٠  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٥٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولف التي يتعين تحقيقها األهدا
٦٠  

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١١٥ ٠٠٠ ٣٠ ١٤٧ ٥٠ ٧٩٠ 

 المبررات

 الدالئل  تطبيق٤-٤
اإلرشادية 
واألساليب 

واألدوات الخاصة 
بتحسين بقاء الولدان 

على قيد الحياة 
وتحسين صحتهم، 

على المستوى 
القطري، مع تقديم 
الدعم التقني إلى 

الدول األعضاء من 
أجل تكثيف العمل 

 التغطية توفيرعلى 
التدخالت والشاملة، 

الناجعة ورصد 
 .رزالتقدم المح

تشمل خدمات صحة األم والوليد  سلسلة متصلة الحلقات من الرعاية  المتوقعةسيتطلب تحقيق هذه النتيجة
 التمنيع وتنظيم األسرة والتغذية  برامجوالطفل، وتعزيز الصالت بين هذه الخدمات وغيرها من البرامج، مثل
إشراك  وباإلضافة إلى ذلك سيلزم .واأليدز والعدوى بفيروسه والقضاء على الزهري ومكافحة المالريا

ات وأسرهن والعاملين الصحيين، وسلسلة متصلة الحلقات من المجتمع المحلي وتعزيز التواصل بين األمه
توفير تسهيالت مناسبة لرعاية األمهات والولدان على ، والرعاية تشمل المجتمعات المحلية والمرافق الصحية

، مستوى المجتمع المحلي ومستوى الرعاية األولية، وخصوصاً من أجل الرضع الناقصي الوزن عند الميالد
االتجاهات السائدة في بقاء الولدان على قيد الحياة، مع تصنيفها حسب نوع الجنس،  ونظماً لرصد

 . المجموعات السكانية الفرعية المعرضة لمخاطر شديدةاكتشافتتيح 
  

 المؤشرات
 التي تنفذ عضاءالدول األعدد  ١-٥-٤

استراتيجيات لزيادة التغطية بالتدخالت الخاصة 
 بصحة الطفل ونموه

 التي وسعت التغطية الدول األعضاء عدد ٢-٥-٤
لتدبير العالجي المتكامل ألمراض الطفولة لتشمل أكثر ل

 ٪ من المناطق المستهدفة٧٥من 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

١٠  ٢٠  

  ٢٠٠٩عام  بحلولقيقها األهداف التي يتعين تح

٣٠ ٤٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

 تطبيق ٥-٤
الدالئل اإلرشادية 

واألساليب 
واألدوات الخاصة 

بتحسين صحة 
الطفل ونموه، على 
المستوى القطري، 

مع تقديم الدعم 
قني إلى الدول الت

األعضاء من أجل 
تكثيف العمل على 

 التغطية توفير
  ٤٥  ٤٠الشاملة للسكان 
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  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٦٠ ٧٥ 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٩٣ ٠٠٠ ٢٥ ٩١٦ ٤١ ٧٧٦ 

 المبررات

بالتدخالت الناجعة، 
رصد التقدم و

المحرز، مع 
مراعاة القواعد 

والمعايير الدولية 
وقواعد ومعايير 

اإلنسان، حقوق 
 تلكوالسيما 

المنصوص عليها 
في اتفاقية حقوق 

 .الطفل

 سلسلة متصلة الحلقات من الرعاية تشمل األمهات والولدان         : المتوقعة على ما يلي     تحقيق هذه النتيجة   سيعتمد
 وإقامة صـالت    ؛ وبناء القدرات على كل المستويات     ؛واألطفال، وتمتد عبر مختلف مستويات النظام الصحي      

 ؛والبيئية والسلوكية األساسية العتالل الصحة وسوء التغذية      مع العمل الخاص بمعالجة المحددات االجتماعية       
 وتحسين بناء قدرات المجتمع المحلي وإشراكه في دعـم التـدبير            ؛وتعزيز نمو الطفل وأنماط الحياة الصحية     

 لرصد االتجاهات السائدة في بقاء األطفال على قيد الحيـاة، مـع             ونظم ؛العالجي المتكامل ألمراض الطفولة   
 .حسب السن ونوع الجنس، تتيح اكتشاف المجموعات السكانية الفرعية المعرضة لمخاطر شديدةتصنيفها 

  
 المؤشرات

   التي لديها برنامج جيد األداء لصحة ونمو المراهقينالدول األعضاءعدد  ١-٦-٤

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٣٠ 
  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٤٠  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٥٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولتحقيقها األهداف التي يتعين 
٦٠  

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٧٤ ٠٠٠ ٢٩ ٧٣٣ ٣٤ ٦٣٢ 

 المبررات

تقديم الدعم  ٦-٤
التقني إلى الدول 
األعضاء لتنفيذ 

سياسات 
واستراتيجيات 

مستندة إلى البينات 
بشأن صحة ونمو 

تعزيز والمراهقين، 
 تطبيق مجموعة من

تدخالت الوقاية 
 ،والعالج والرعاية

اً للمعايير وفق
 .الموضوعة

طيات الالزمة لتنفيـذ  جمع المعل بناء القدرات على المستوى القطري  على المتوقعةسيعتمد تحقيق هذه النتيجة 
بمشاركة صغار السن، والهياكل المجتمعية، مع التركيز على         ،لخدمات الصحية ، ول البرامج، وتحليلها ونشرها  

 تلبية االحتياجات الصحية ذات األولويـة للمـراهقين،         الفئات والبيئات السريعة التأثر بوجه خاص، من أجل       
 تقـديم   لضمان توفير بيئة سياسات داعمة      ى ذلك سيلزم  وباإلضافة إل وزيادة فرص حصولهم على الخدمات،      

االتجاهـات   وستلزم نظم لرصد     . بخصوص التدخالت الناجعة ونماذج الممارسات الجيدة      بيناتقطاع الصحة   
 المجموعـات   اكتشاف وإلتاحةع تصنيفها حسب السن ونوع الجنس،       السائدة في صحة المراهقين ونموهم، م     

 .مخاطر شديدةالسكانية الفرعية المعرضة ل
  
  

 المؤشرات
 استراتيجية التي تنفذ الدول األعضاءعدد  ١-٧-٤

 لعالمية للصحة اإلنجابية من أجلمنظمة الصحة ا
تسريع التقدم نحو بلوغ المرامي والغايات اإلنمائية 

التي تمت الموافقة الدولية المتعلقة بالصحة اإلنجابية 
 ١٩٩٤المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام في عليها 

ومؤتمر قمة األلفية واستعراضه لكل خمس سنوات 
 ٢٠٠٧ي عام والجمعية العامة لألمم المتحدة ف

التي استعرضت  الدول األعضاءعدد  ٢-٧-٤
قوانينها أو لوائحها أو سياساتها الوطنية القائمة فيما 

 يتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

تزويد الدول  ٧-٤
ئل األعضاء بالدال

اإلرشادية واألساليب 
، إلى واألدوات

، جانب الدعم التقني
لتسريع العمل على 

استراتيجية تنفيذ 
تسريع التقدم نحو 

بلوغ المرامي 
  ٣  ٢٠والغايات اإلنمائية 
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  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٨  ٣٠  

  ٢٠١١ام األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول ع
١٢  ٤٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٥ ٥٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١١٣ ٠٠٠ ٤٠ ٤٣٦ ٤٨ ٠٦٤ 

 المبررات

المتعلقة الدولية 
 ،بالصحة اإلنجابية
مع التركيز بوجه 
خاص على تأمين 

اة في المساو
الحصول على 

الجيدة خدمات ال
الخاصة بالصحة 
، الجنسية واإلنجابية

والسيما في 
المجاالت التي توجد 
فيها احتياجات غير 
ملباة، وفيما يتعلق 

بحقوق اإلنسان من 
حيث صلتها بالصحة 

 .الجنسية واإلنجابية

 المعطيات  وتحليل ونشرات على المستوى القطري من أجل جمع بناء القدرعلى تحقيق هذه النتيجة سيعتمد
الصالت بين خدمات الصحة الجنسية والصحة اإلنجابية، وسائر البرامج  وتقوية ؛الضرورية لتنفيذ البرامج

رصد وتقييم برامج الصحة الجنسية  و؛ باأليدز والعدوى بفيروسه، والتغذيةالخاصةالصحية، مثل البرامج 
 . آليات للمساءلةإنشاءخل النظام الصحي وخارجه، إلى جانب واإلنجابية دا

  

 المؤشرات
 عدد الدول األعضاء التي لديها برنامج عملي بشأن التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة ١-٨-٤

 "تعزيز التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة "١٦-٥٨ع ص جوفقاً للقرار 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 ال توجد

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٥  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٢٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٥  

 
 )ف الدوالرات األمريكيةبآال(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢٢ ٠٠٠ ٦ ٧٨٩ ١٠ ٦٥٣ 

 المبررات

تزويد الدول  ٨-٤
األعضاء بالدالئل 

اإلرشادية 
واألساليب 

واألدوات، إلى 
جانب المساعدة 
التقنية، لتعزيز 
الدعوة من أجل 

اعتبار الشيخوخة 
من قضايا الصحة 
العمومية، ولوضع 

وتنفيذ سياسات 
وبرامج تستهدف 
صى الحفاظ على أق

قدرة ممكنة على 
وظائف، تأدية ال

طيلة العمر، 
 ولتدريب مقدمي
خدمات الرعاية 

الصحية على 
األساليب التي تكفل 
التمتع بالصحة في 
 .مرحلة الشيخوخة

بناء قدرة الخدمات الصحية على دعم التمتع بالنشاط والصحة في  المتوقعة على تحقيق هذه النتيجة سيعتمد
 المسنين في مشاركةضمان  و؛كز للرعاية الصحية األولية تراعي السندعم إقامة مراو ؛مرحلة الشيخوخة

 ؛عملية وضع السياسات وتخطيط البرامج على المستوى الوطني، مع التركيز على مساهمتهم في المجتمع
المدن التي  " مبادرةالتمتع بالنشاط في مرحلة الشيخوخة، مثلتعزز دعم المبادرات المتعددة القطاعات التي و

 ".ي السنتراع
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الحد من العواقب الصحية المترتبة على حاالت الطوارئ والكوارث واألزمات والنزاعات 
  واالقتصادي إلى أقصى الحدودوالتقليل من أثرها االجتماعي 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

 اإلسهام في األمـن     وضع هذا الغرض االستراتيجي من أجل     
السلبي الـذي   لك بالتقليل إلى أقصى حد من األثر        البشري وذ 

تخلفه على الصحة الطوارئ والكوارث والنزاعـات وسـائر         
 وتلبية االحتياجات الـصحية والتغذويـة       األزمات اإلنسانية، 

  .األحداثإبان تلك للفئات السكانية المستضعفة 

يمر، في كل عام، خُمس الدول األعضاء بأزمات تشكل خطراً 
، حسب ما جاء فـي      ٢٠٠٥فقد شهد عام    . نهاعلى صحة سكا  

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث لألمم المتحدة حـدوث         
كما أدت .  حاالت الكوارث الطبيعية عدد٪ في١٨زيادة بنسبة 

سلسلة من األزمات السياسية واالجتماعية إلى تشريد حـوالى         
 مليون نسمة من بيوتهم داخل مختلف البلدان وإلى نزوح          ٢٥
 ماليين الجئ عن أوطانهم في جميـع أنحـاء          تسعةكثر من   أ

  .العالم

 الـنظم الـصحية   تكبيد إلى  يمكن أن تؤدي  حاالت الطوارئ و
 مواطن الضعف في تلـك      أعباء مفاجأة وكثيفة بما يكشف عن     

.  والتنمية  االقتصادية  إلى تعطيل األنشطة    أيضاً تؤديو .النظم
قد ية الصحية ضعيفة،    في البلدان التي تكون فيها البنى التحت      و

 مواجهة حاالت الطوارئ إلى تعطيل الخدمات الصحية        تؤدي
  .الروتينية والبرامج اإلنسانية طوال شهور عدة

  
  األساليب االستراتيجية

 التي تقوم بها األمم      اإلنسانية عملية إصالح الشؤون   في إطار 
 طُلب من منظمة الصحة العالمية أن تـؤمن تنـسيق           ،المتحدة
مـا   إبان األزمـات في     وتضمن كفاءته وفعاليته   صحيالعمل ال 

 وترأس المنظمة   . التأهب واالستجابة واإلنعاش   يخص أنشطة 
المجموعة الصحية المنبثقة عن اللجنة الدائمة المشتركة بـين         

  . األمم المتحدةوكاالت

وينبغي أن تكون مشاركة القطاع الصحي في أنشطة الطوارئ         
وهناك حاجة إلى تحسين    . ةواألنشطة اإلنسانية مشاركة شامل   

في طائفة واسعة من المجـاالت      لحاالت الطوارئ   االستجابة  

  المؤشرات واألهداف
ـ       : الهدف المنشود . معدل الوفيات اليومي الخام     • ات الحفاظ على معـدل وفيـات الفئ

 في اليـوم خـالل      ١٠ ٠٠٠ لكل   ١السكانية المتأثرة بحاالت الطوارئ الكبرى دون       
  المرحلة األولية من مراحل االستجابة للطوارئ

٪ مـن   ٩٠بلـوغ   : الهدف المنشود . التوصل إلى خدمات صحية تعمل على ما يرام         •
توياتها المجموعات السكانية المتأثرة مستويات من االستفادة من الخدمات مماثلة لمـس      

  في الظروف السابقة للطوارئ أو أفضل منها في غضون سنة واحدة
٪ من السكان المتأثرين ١٠نسبة ال تتجاوز : الهدف المنشود. الوزن مقابل الطول  •

  .٪ من القيمة المعيارية٨٠الذين تقل نسب وزنهم إلى طولهم عن 

  الدروس المستفادة

يعتبر التأهب شرطاً أساسياً لمواجهة   •
كما أن بناء . الطوارئ مواجهة فعالة

ية على تدبير المخاطر القدرات الوطن
والحد من حاالت الضعف يستلزم ما 

وجود سياسات وتشريعات محدثة؛ : يلي
وبنى تحتية مناسبة؛ ومعلومات وخطط 

  .وإجراءات؛ وموارد وشراكات

ينبغي لمشاركة القطاع الصحي في   •
أنشطة الطوارئ واألنشطة اإلنسانية أن 

ويجب تحسين . تكون مشاركة شاملة
عدة مجاالت، منها التدبير االستجابة في 

العالجي لعدد كبير من اإلصابات، 
وتنظيم شؤون التغذية، وصحة األمهات 
والولدان، والصحة النفسية، واإلمدادات 

الصيدالنية، والشؤون اللوجيستية، 
ويتعين . وإصالح البنى التحتية الصحية

تأمين توجيه تقني متين وقيادات، مع 
دم تحسين التنسيق من أجل ضمان ع

مواجهة أوجه القصور هذه في الحاالت 
  .الطارئة التي قد تحدث في المستقبل

كثيراً ما يشارك القطاع الخاص والقوات   •
المسلحة في عمليات مواجهة الطوارئ، 
وينبغي االتفاق بشأن معايير وإجراءات 

التعاون الذي يشمل موظفين غير 
  .محليين

يتعين العثور على األشخاص المناسبين   •
 ذوي المهارات الالزمة فوراً بعد من

نزول كارثة ما؛ فكلما كانت االستجابة 
والبد من . عاجلة كانت النتيجة أفضل

بناء القدرات ووضع قائمة بأسماء 
الخبراء من ذوي التدريب المناسب 

  .الذين يمكن استدعاؤهم فوراً
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 واإلصـحاح   ؛ والميـاه  ؛منها تدبير اإلصـابات الجموعيـة     
 ؛غيـر الـسارية   و واألمراض السارية    ؛ والتغذية ؛والتصحح

 والمستحـضرات   ؛ والـصحة النفـسية    ؛وصحة األم والوليد  
 ؛اللوجيستيات الصحية  و ؛ والتكنولوجيات الصحية  ؛الصيدالنية

  . البنى التحتية الصحيةوترميم ؛وخدمات المعلومات الصحية

تمويل الجوانب ذات الصلة بالصحة في ميـدان        ضمان  ويعد  
التأهب لمواجهة الطوارئ واالستجابة لمقتضياتها من المشاغل   

تـرابط  التأكـد مـن     البد مـن    في هذا المضمار،    و. الكبرى
 العمليـات   معت وصياغة المشاريع     تحليل االحتياجا  إجراءات

األوسع نطاقاً سواء داخل منظومة األمم المتحـدة أو داخـل           
 تطوير الشراكات والتنـسيق     لذا يلزم  ،منظمة الصحة العالمية  

من أجل تحقيق تدفق أوسع لألموال وتحسين إمكانية الـتكهن          
  .الطوارئ المعقدة المزمنةمواجهة  وخاصة فيما يتعلق ببها،

  
  ت والمخاطر والخياراتاالفتراضا

 أساسـاً لتحقيـق هـذا الغـرض          التاليـة  االفتراضات تشكل
  :االستراتيجي

جيدة التصميم وتحظـى    متينة و وجود نُظم صحية وطنية       •
 وعليه فإن االستثمار في برامج االستجابة      . بتمويل كاف

داخل البلدان هو من األمور الحاسمة بالنسبة إلى عمـل          
 العمل الصحي إبان    وتعد إتاحة . المنظمة في هذه الميادين   

فعالة لحاالت الطوارئ الصحية    وإقامة استجابة   األزمات  
جزءاً ال يتجزأ من العمل الذي فوضت المنظمـة أمـر           

  .االضطالع به
 التي قد تؤثر في تحقيق الغـرض        المخاطر وفيما يلي بعض  

  :االستراتيجي

أن العمل في مجال التأهب لمواجهة حـاالت الطـوارئ            •
 مـسؤولية أخـرى     قد يعتبر خطأً  تجابة لمقتضياتها   واالس

وي العـادي    العمل التقييسي والتنم   أقل أهمية من  تُضاف  
  ؛الذي تضطلع به المنظمة

 مـستوى   أن العمل الذي سيضطلع به لن يكفي لـضمان          •
 على صعيد المنظمة من      الالزمين التأهب وعدد الكفاءات  

الت أجل االضطالع بعمل فعال على وجه السرعة في حا
  الطوارئ؛

لتمكـين  عدم كفاية تمويل الوظائف األساسية الالزمـة          •
 باألنشطة فـي مجـال التأهـب        المنظمة من االضطالع  

لمواجهة الطوارئ واالستجابة لمقتضياتها للوفاء بالمهمة      
المتمثلة في قيادة المجموعة الصحية المنبثقة عن اللجنـة         

  . المتحدة التابعة لألممالمشتركة بين الوكاالت الدائمة
  
  
  
  

  الدروس المستفادة
يستغرق التخلص من اآلثار المدمرة   •

 الطوارئ واألزمات المترتبة على
الكبرى المعقدة مدة أطول بكثير من 

المدة التي يتكهن بها المجتمع الدولي؛ 
كما أن أثر هذه النكبات على الخدمات 
الصحية والوضع الصحي للسكان يدوم 

  .لسنوات عديدة

  : على األمور التاليةستركز األمانة

 التأهب لمواجهة بناء قدراتها في ميدان  •
حاالت الطوارئ واالستجابة لمقتضياتها 

من خالل انتهاج أساليب متعددة 
القطاعات ومتعددة التخصصات 

  وأساليب إزاء كل األخطار؛
بناء القدرات التشغيلية على الصعيدين   •

الوطني والدولي والمحافظة عليها من 
أجل االستجابة السريعة ولتوجيه العمل 

ع به أصحاب المنسق الذي يضطل
المصلحة العديدون خالل األزمات التي 

تنطوي على حاالت طوارئ الصحة 
العمومية المتعلقة بالبيئة والسالمة 
  الغذائية، والكوارث والنزاعات؛

تطوير قواعد المعارف والكفاءات   •
الالزمة من أجل اإلعداد لمواجهة 

حاالت الطوارئ واالستجابة 
  لمقتضياتها؛

ليات للتنسيق مع إنشاء شراكات وآ  •
الحكومات والمجتمع المدني وكذلك مع 

شبكات المراكز المتعاونة وسائر 
المراكز المتميزة لضمان تدخالت فعالة 
  في الوقت المناسب عند الحاجة إليها؛

تطوير القدرات التقنية والتشغيلية على   •
صعيد المنظمة دعماً للبلدان التي تمر 

ت بأزمات وخاصة في إجراء التقييما
الصحية وتنسيق العمل الصحي ومعالجة 

أوجه القصور وتقديم اإلرشاد ورصد 
أداء العمل الصحي فيما يتعلق بصحة 
  وتغذية المجموعات السكانية المتأثرة؛

تسخير المجموعة الهائلة من المهارات   •
المتوفرة على جميع مستويات المنظمة 

في االستجابة لحاالت الطوارئ، بما 
حة النفسية والتغذية يشمل مجاالت الص

والمياه واإلصحاح، والسالمة الغذائية 
واألدوية والوقاية من العنف 

واإلصابات، وتدبير اإلصابات الجموعية 
واألمراض السارية وصحة األم 

  .والطفل



 52  
    )الصيغة المعدلة (٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 

 

  

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
 خطط لديها التي الدول األعضاء  نسبة ١-١-٥

وتغطي أخطاراً الطوارئ وطنية للتأهب لمواجهة 
 متعددة

 التي تنفذ برامج للحد الدول األعضاءعدد   ٢-١-٥
 الصحية بآثار الكوارث المنشآتمن سرعة تأثر 

 الطبيعية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٢٠ ٪٢٥  

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٤٠ ٪٦٠  

  ١١٢٠األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٥٠  ٪٦٥  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٦٠ ٪٧٠  

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٥١ ٠٠٠  ٣١ ٥٤١ ٤٥ ٦١٤  

 المبررات

 وضع ١-٥
المقاييس والمعايير 

وبناء القدرات 
للدول وتقديم الدعم 

 لوضع األعضاء
وتعزيز الخطط 

والبرامج الوطنية 
في مجال التأهب 
 .لمواجهة الطوارئ

 . التي تليها٢٠١٣-٢٠١٢ وستكثف ثانيةً في الثنائية ٢٠١١-٢٠١٠ستكثف الجهود المبذولة في الثنائية 
  

 المؤشرات
ت التصدي وجود برامج تشغيلية لقدرا  ١-٢-٥

في األقاليم والمقر الرئيسي جاهزة للتنفيذ في حاالت 
  الحادةالطوارئ

عدد برامج التدريب العالمية واإلقليمية   ٢-٢-٥
ضمن االستجابة  العموميةالخاصة بالعمليات الصحية 

 لحاالت الطوارئ

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٥ ٪٥٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٦ ٪١٠٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
١٨  ٪١٠٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٠ ٪١٠٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٧٤ ٠٠٠  ٢٤ ٥١٧ ٦٧ ٧٩٦  

 المبررات

وضع  ٢-٥
المقاييس والمعايير 

 وبناء القدرات
لتمكين الدول 
األعضاء من 

 في الوقت االستجابة
المناسب للكوارث 

المرتبطة باألخطار 
الطبيعية واألزمات 
ذات الصلة بنشوب 

 .النزاعات

 . التي تليها٢٠١٣-٢٠١٢ وستكثف ثانيةً في الثنائية ٢٠١١-٢٠١٠ستكثف الجهود المبذولة في الثنائية 
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 المؤشرات
ذات المكون عدد خطط العمل اإلنساني   ١-٣-٥

حاالت الطوارئ من أجل   أعدتالتيالصحي 
 الجارية

والتي عدد البلدان التي تمر بمراحل انتقالية  ٢-٣-٥
  الصحةب خاصةستراتيجية إنعاش أعدت ا

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٨ ٦ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولها األهداف التي يتعين تحقيق
١٥ ١٢ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
١٨  ١٥  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٠ ١٨ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٦٥ ٠٠٠  ٣٢ ٩٧٦ ٤٦ ٤٦٥  

 المبررات

وضع  ٣-٥
المقاييس والمعايير 

وبناء القدرات 
لتمكين الدول 

األعضاء من تقدير 
االحتياجات 

وتخطيط التدخالت 
خالل المراحل 

االنتقالية ومرحلة 
اإلنعاش في سياق 

لنزاعات ا
 .والكوارث

 . التي تليها٢٠١٣-٢٠١٢ وستكثف ثانيةً في الثنائية ٢٠١١-٢٠١٠ستكثف الجهود المبذولة في الثنائية 
  

 المؤشرات
لتدخالت المتعلقة التي نفذت في إطارها ا نسبة حاالت الكوارث الطبيعية أو النزاعات الحادة ١-٤-٥

 بما في ذلك تشغيل نظم ترصد األمراض واإلنذار المبكر، بمكافحة األمراض السارية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٦٠٪ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠ ٪ 

  ٢٠١١التي يتعين تحقيقها بحلول عام األهداف 
١٠٠٪  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠ ٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٥٣ ٠٠٠  ٥ ٥٦٠ ٢٢ ٩٤٨  

 المبررات

تقديم الدعم  ٤-٥
التقني المنسق 

فيما للدول األعضاء 
يتعلق بمكافحة 

األمراض السارية 
في حاالت وقوع 
الكوارث الطبيعية 
 .ونشوب النزاعات

 . التي تليها٢٠١٣-٢٠١٢ وستكثف ثانيةً في الثنائية ٢٠١١-٢٠١٠بذولة في الثنائية ستكثف الجهود الم
  

 المؤشرات
  خططلديهاالتي الدول األعضاء نسبة  ١-٥-٥

وطنية للتأهب لحاالت الطوارئ الصحية 
الكيميائية واإلشعاعية والبيئية واإلنذار بحدوثها 

  واالستجابة لمقتضياتها

 مراكز اتصال لديها التي الدول األعضاءعدد  ٢-٥-٥
بالشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسالمة فيما يتعلق 

   البيئيةوارئ الصحة  طوشبكةالغذائية 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

تقديم الدعم  ٥-٥
للدول األعضاء 
لتعزيز اآلليات 

الوطنية في مجال 
التأهب وإلقامة 
آليات اإلنذار 

  واالستجابة فيما 
٥٠ ٪٣٠ 
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  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٧٥ ٪٦٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٨٥  ٪٦٥  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠ ٪٧٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٨ ٠٠٠  ٦ ٧٠٠ ١٩ ١٩٠  

 المبررات

يتعلق بالسالمة 
الغذائية وبحاالت 
الطوارئ الصحية 

 .البيئية

 . التي تليها٢٠١٣-٢٠١٢ وستكثف ثانيةً في الثنائية ٢٠١١-٢٠١٠ستكثف الجهود المبذولة في الثنائية 
  

 المؤشرات
لمتأثرة بحاالت  االدول األعضاءنسبة  ١-٦-٥

والدول األعضاء التي تجري فيها الطوارئ الحادة 
لها منسق خاص بالعمل اإلنساني، عمليات الطوارئ و

تعمل فيها المجموعة المعنية بالخدمات الصحية و
اإلنسانية والتابعة للجنة الدائمة المشتركة بين 

 معايير هذه المجموعةوفقاً لالوكاالت 

التي تجري فيها  نسبة الدول األعضاء ٢-٦-٥
لديها منسق خاص بالعمل  والطوارئعمليات 
من جانب بحضور تقني دائم ، وتتمتع اإلنساني

المنظمة يشمل التأهب لحاالت الطوارئ، واالستجابة 
 اإلنعاشكذلك لمقتضياتها و

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٣٠ ٪٣٠٪ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٦٠ ٪٦٠٪ 

  ٢٠١١حلول عام األهداف التي يتعين تحقيقها ب
٧٥  ٪٨٠٪  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٩٠ ٪١٠٠٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٧ ٠٠٠  ٢٠ ٦٢٩ ١٦ ٤٠٠  

 المبررات

إصدار  ٦-٥
الوثائق االتصالية 

الفعلية وتكوين 
ر الشراكات وتطوي
التنسيق مع سائر 
 مؤسسات منظومة

األمم المتحدة 
والحكومات 

والمنظمات غير 
الحكومية المحلية 

منها والدولية 
والمؤسسات 

الجامعية والرابطات 
المهنية على 

الصعيدين القطري 
واإلقليمي وعلى 
 .الصعيد العالمي

 . التي تليها٢٠١٣-٢٠١٢ وستكثف ثانيةً في الثنائية ٢٠١١-٢٠١٠ائية ستكثف الجهود المبذولة في الثن
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 المؤشرات
نسبة حاالت الطوارئ الحادة التي  ١-٧-٥

قامت المنظمة من أجلها بحشد إجراءات منسقة 
  وطني والدولي على الصعيدين ال

نسبة التدخالت المتعلقة بحاالت الطوارئ  ٢-٧-٥
 لخطط العمل للمكونات الصحيةتنفذ وفقاً المزمنة التي 

  اإلنساني

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٦٠٪  

  ٢٠٠٩األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
١٠٠ ٪ ٨٠٪  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
١٠٠  ٪٩٠٪  

  ٢٠١٣األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
١٠٠ ٪١٠٠٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية المقترحة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية 
 ٢٥١ ١٠٠    

 المبررات

العمليات  ٧-٥
مستعصية ال

 والخاصةوالجارية 
التي تنفذ باإلنعاش 

 .في حينها وبفعالية
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  فيما يتعلق باالعتالالتالحد منها وأوامل االختطار تعزيز الصحة والتنمية وتوقي ع
 المرتبطة بتعاطي التبغ والكحول والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير الصحية

  ني وممارسة الجنس بشكل غير مأمونوالنُظم الغذائية غير الصحية والخمول البد
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

 هذا الغـرض    يهدفالختطار الرئيسية الستة التي     إن عوامل ا  
٪ مـن   ٦٠ مسؤولة عن أكثر مـن        التصدي لها  االستراتيجي

٪ من عبء المراضة في     ٥٠حاالت الوفيات وما ال يقل عن       
 أبعاداً هامة فيما يتعلق بنـوع        لها كما أن . جميع أنحاء العالم  

، في الفقراء مـن سـكان       بصفة خاصة وهي تؤثر،   الجنس،  
 التوكيـد   وبالرغم مـن  . لمنخفضة والمتوسطة الدخل  البلدان ا 

 اآلثار الضائرة الناجمة عن عوامل االختطار تلك        معالجةعلى  
التـصدي  وفإنه لم يول الكثير من االهتمام لمـسألة الوقايـة           

 لهذه المحددات الصحية بطريقة تراعـي االعتبـارات         بفعالية
والوصـول إلـى فئـات الـسكان الـدنيا           الخاصة بالجنسين 

  .جتماعية واالقتصاديةاال

وتعاطي التبغ هو عامل اختطار لستة أسباب من أصل ثمانية          
 السبب الرئيسي   هيعد تعاطي  و .أسباب رئيسية للوفاة في العالم    

الكامن وراء الوفيات التي يمكن اتقاؤها فـي جميـع أنحـاء            
 من الوفيـات التـي      ٪٧٠العالم، حيث يحدث ما ال يقل عن        

ويعد تعاطي التبغ والفقـر     . دان النامية تعزى إلى التبغ في البل    
تنفصم عـراه كمـا أن معـدالت         أمرين مترابطين ترابطاً ال   
ومن حسن الطالع أن هناك تدابير      . انتشاره أعلى بين الفقراء   

ومع ذلك فـإن    ،   وعالية المردود للحد من تعاطي التبغ      ناجحة
نسبة سكان العالم المشمولين بتغطيـة كاملـة بواحـدة مـن            

 .٪٥ األساسية لتخفيض الطلب على التبغ ال تتجاوز         السياسات
فاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ         
هي معاهدة مسندة بالبينات الغرض منها هو المساعدة علـى          

وهـي   .الحد من عبء المراضة والوفيات جراء تعاطي التبغ       
  .الصك الرئيسي لمكافحة التبغ على صعيد العالم

 مليون حالة   ٢‚٣دوث  بح تعاطي الكحول    كل سنة يرتبط  وفي  
 مليون سنة من سـنوات      ٦٠ وفقد   وفاة في جميع أنحاء العالم    

  المؤشرات واألهداف
٪ في المعدل اإلجمالي ١٠نسبة الدول األعضاء التي تبلّغ عن حدوث انخفاض بنسبة   •

٪ من الدول األعضاء التي تبلّغ عن انخفاض ٥٠: الهدف المنشود. النتشار تعاطي التبغ
  ٢٠١٣نهاية عام بحلول ٪ ١٠بنسبة 

عدد الدول األعضاء التي تحافظ على مستوى ثابت من تعاطي الكحول على نحو ضار أو   •
٪ في عدد الدول ١٠زيادة بنسبة : الهدف المنشود. ٢٠١٣تقليصه بحلول نهاية عام 

األعضاء التي تبلّغ عن المحافظة على مستوى ثابت أو عن انخفاض مستوى تعاطي 
  الكحول على نحو ضار

قيام : الهدف المنشود.  معدل انتشار السمنة بين البالغينخفضتاء التي عدد الدول األعض  •
بترسيخ أو خفض معدل انتشار السمنة بين البالغين بحلول نهاية عام  دول أعضاء ثالث

  .٢٠١٠-٢٠٠٧، مقارنة بمستويات الفترة ٢٠١٣

  الدروس المستفادة
أن الوقاية من عوامل االختطار والحد   •

ر األساسية في منها هما من العناص
خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية 

الوطنية ذلك أنها تؤدي إلى تحسين 
صحة السكان عموماً وإلى الحد من 
جوانب الالمساواة فيما بين مختلف 

  .الفئات
أن األساليب التقليدية المتبعة إزاء   •

الصحة العمومية ال تكفي لمواجهة 
المشكالت الناجمة عن عوامل االختطار 

تلك وعليه فإن هناك حاجة إلى إيجاد 
طرق عمل مبتكرة بمشاركة المؤسسات 

الحكومية والمجتمع المدني والقطاع 
  .الخاص وسائر الشركاء

أن مشكالت الصحة العمومية التي   •
تسببها عوامل االختطار تلك قد تربك 

نُظم الرعاية الصحية وتؤدي إلى نشوء 
مصاعب اجتماعية واقتصادية جمة 

ة إلى األفراد واألسر والمجتمعات، بالنسب
والسيما لدى البلدان والفئات األقل قدرة 

على تحمل تكاليف الرعاية الصحية التي 
  .تنجم عن تلك المشاكل

أن برامج تعزيز الصحة قد أثبتت   •
مردوديتها ومن ذلك، االستراتيجيات 

التثقيفية المعدة من أجل تقليص الطلب 
هزة وحظر على الملح في األطعمة المج

اإلعالن عن منتجات التبغ، ورفع 
  .أسعارها بهدف مكافحة التبغ
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وفي البلدان النامية ذات معـدالت الوفيـات        . الحياة كل عام  
المنخفضة، بشكل عام، يعد تعاطي الكحول عامل االختطـار         

. ٪ من إجمالي عـبء المراضـة      ٦‚٢الرئيسي المسؤول عن    
د تعاطي المخدرات حقناً في عدد متنامٍ من البلدان الـدافع           ويع

وراء سرعة انتشار العدوى بفيروس العوز المناعي البـشري        
وعلى الرغم من توافر األدلة على العـبء        ). فيروس األيدز (

الكبير الملقى على الصحة وعلى المجتمـع جـراء تعـاطي           
وارد المتاحـة   الكحول وسائر المواد النفسانية التأثير، فإن الم      

محدودة، سواء في المنظمة أو في البلدان، لتـوقي وعـالج           
االضطرابات الناجمة عن سوء استخدام المواد على الرغم من         
أن ما يتم توفيره فيما يتعلق بالتكاليف الصحية واالجتماعيـة،          

 دوالرات  ٧ يستثمر في العالج يساوي       أمريكي لقاء كل دوالر  
  .على األقلأمريكية 

٪ مـن الـسكان فـي العـالم         ١٧ التقديرات إلى أن     وتشير 
٪ ممن يقومـون    ٤١يقومون بأي نشاط بدني باإلضافة إلى        ال

مـن   ويقدر أن عدد الوفيات      .غير مفيد لصحتهم  بنشاط بدني   
 ٢,٧ويموت سنوياً    ١. مليون حالة  ١‚٩جراء قلة النشاط يبلغ     

مليون شخص على األقل من جراء تدني مـستوى اسـتهالك          
 مليـون   ٢,٦وعالوة على ذلك يموت     . ه والخضراوات الفواك

  .شخص بسبب السمنة

 االستراتيجية العالمية للمنظمـة بـشأن النظـام الغـذائي           أما
والنشاط البدني والصحة، التي حظيت بتأييد الدول األعـضاء         

جميـع أصـحاب المـصلحة      تمـد   فهـي    ٢٠٠٤،٢في عام   
عوامـل  بالتوصيات والخيارات السياسية الالزمـة لمعالجـة        

االختطار المتصلة بالنظم الغذائية غير الـصحية والخمـول         
ونظراً ألن الكثير من محددات النظم الغذائية الصحية        . البدني

والنشاط البدني ال تندرج ضمن نطاق القطاع الصحي، فـإن          
هناك تحدياً رئيسياً يواجه المنظمة وأصحاب المصلحة يتمثل        

ة القطاعات نهوضـاً    في تسهيل االضطالع باألنشطة المتعدد    
  .بمستوى تنفيذ االستراتيجية العالمية على الصعيد القطري

وتؤدي ممارسة الجنس بدون وقاية إلى حدوث زيادات هامة         
في عبء المراضة ومنها حاالت الحمـل غيـر المقـصود           

 العـدوى بفيـروس األيـدز    المنقولة جنسياً بما فيها   والعدوى
عاطفية والبدنية وهـي    وغير ذلك من العواقب االجتماعية وال     

 وترى منظمة الصحة العالميـة أن       .أمور لم تقدر حق قدرها    
ممارسة الجنس بدون وقاية هي ثـاني عوامـل االختطـار           
المحدقة بالصحة من حيث األهمية في البلدان التي تُسجل فيها          

دون ذلك أن عدد النساء الالئي يحملن       . أعلى معدالت الوفيات  
 مليـون   ٤٦ مليون امرأة تختار     ٨٠ ، سنوياً،  يبلغ رغبة منهن 

 مليـون   ٣٤٠منهن إنهاء حملهن، كما يتم اإلبالغ عن حدوث         

                                                           
جنيف، منظمة الصحة العالمية، . الحد من المخاطر، تعزيز الحياة الصحية. ٢٠٠٢، التقرير الخاص بالصحة في العالم   ١

٢٠٠٢. 
 .١٧-٥٧ ج ص عالقرار   ٢

  الدروس المستفادة
أن الوقاية من عوامل االختطار   •

 هي أكثر األساليب مردودية ومكافحتها
التي بوسع البلدان المنخفضة والمتوسطة 

هة النتائج الصحية الدخل انتهاجها لمواج
واالجتماعية السيئة التي ترتبط بعوامل 

  .االختطار تلك
أن األدلة التي تطرحها البحوث المتعددة   •

المستويات تشير إلى أن مبادرات تمكين 
النساء والرجال والمجتمعات المحلية من 
تغيير السلوكيات غير الصحية قد تساعد 
على تحسين الحصائل الصحية، وإلى أن 

 تدخالت منفصلة ينبغي االعتراف هناك
كما تبين أن التمكين . بها في حد ذاتها

إنما هو استراتيجية عملية وذات جدوى 
ومن الثابت . في مجال الصحة العمومية

أن دمج التدخالت الخاصة بتمكين المرأة 
في القطاعات االقتصادية والتعليمية 

والسياسية له أعظم األثر في نوعية حياة 
تقالليتها ونفوذها، كما أنه أدى المرأة واس

إلى تغيير السياسات العامة وإلى تحسين 
  .صحة الطفل واألسرة

  : على األمور التالية األمانةستركز

االضطالع بأنشطة الريادة العالمية،   •
والتنسيق والتواصل والتعاون والدعوة إلى 

تعزيز الصحة من أجل تحسين الصحة 
والحد من جوانب الالمساواة في هذا الصدد 

والسيطرة على أهم عوامل االختطار 
 والمساهمة في بلوغ األغراض اإلنمائية

  الوطنية؛
 سياسات إرشادات بشأنبتزويد البلدان   •

 تقنية مسائل صحيةواستراتيجيات أخالقية و
مسندة بالبينات وبالدعم من أجل إنشاء نُظم 
وطنية تعنى بالترصد، بما في ذلك اآلليات 

المالئمة الخاصة بالمعطيات المصنفة 
حسب الجنس والسن، والرصد والتقييم 

والسيما في م، واإلبقاء على تلك النُظ
 أو  أعباء كبيرةالبلدان التي تعاني من

متزايدة لالعتالالت المرتبطة بأنماط  أعباء
  الحياة؛



 58  
    )الصيغة المعدلة (٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 

 

  

حالة جديدة من حاالت العدوى المنقولة جنسياً وحدوث خمسة         
.  بفيـروس األيـدز    العـدوى ماليين حالة جديدة من حاالت      

وسلوك المجازفة من األمور التي كثيراً ما تحدث مع غيرها          
 ولكنها تكون جزءا من مجموعة أمور،     ،  من األمور األخرى  

ومن األمثلة على ذلك أن تعاطي الكحول وما إلى ذلـك مـن      
المخدرات على نحو خطر كثيراً ما يترافق مـع ممارسـات           

ومـن  . جنسية تقترف من دون اتخاذ االحتياطـات الالزمـة        
الضروري فهم المحددات االجتماعية والبيئية األساسية لسلوك       

 على العوامل التي تسبب الـضعف فيمـا         المجازفة والتعرف 
االجتماعية   المحددات مثل الفردية،   يخص التعرض  للمخاطر   

  وتدني مستوى التعليم، والفقر،    ، بما فيها نوع الجنس،    والثقافية
وعليه فإن المنظمة تعترف بالحاجة . غيرها من حاالت الغبنو

إلى انتهاج أسلوب شامل متكامل إزاء تعزيز الصحة واتبـاع          
تبني قدرة األفـراد علـى       فعالة وحمائيةستراتيجيات وقائية   ا

ي وتعزز قدرات المجتمع علـى تحـسين المـستوى          التصد
  .الصحي

وباإلضافة إلى ذلك تشير التقديرات العالمية إلـى أن هنـاك           
ثالثة مليارات نسمة، أو نصف عدد البشر، يعيشون اآلن في          

دات وبوصف التوسع العمراني أحـد محـد      . مناطق حضرية 
عوامل االختطار الرئيسية، فإنه يؤثر فـي الـصحة إيجابيـاً           

وهناك عدد من المـسائل والمـشاكل       . وسلبياً على حد سواء   
الجديدة والمستجدة في مجال الصحة العمومية الناجمـة عـن          
تزايد عدد السكان الذين يعيشون في البلدات والمـدن، حيـث        

بيئـي  يكون تـأثير التغييـر االجتمـاعي واالقتـصادي وال         
  .والتكنولوجي على أشده

وعلى الرغم من ضخامة عبء الوفيات والمراضة والعجـز         
الذي يتكبده العالم نتيجـة لالعـتالالت المرتبطـة بعوامـل           
االختطار الهامة، مازال الوعي باآلثار المتفاوتة المترتبة على        
هذا العبء بالنسبة إلى النـساء والرجـال والبنـات واألوالد           

 إزاء  القـوي ى جانب عدم االلتزام الـسياسي       غائباً، وذلك إل  
تعزيز الصحة تعزيزاً صارماً وتـوقي عوامـل االختطـار          

تقليص هـذا العـبء، يـشترط        سعياً إلى و. وتقليص حدوثها 
استثماراً إضافياً كبيراً في الموارد المالية والبشرية وعلى نحو         
عاجل، وذلك على كافة مستويات األمانة والدول األعضاء من     

بناء القدرة وتعزيز التدخالت على المـستوى الـوطني         أجل  
  .والمستوى العالمي

  
  األساليب االستراتيجية

، يراعـي االعتبـارات     إن من شأن انتهاج أسلوب متكامـل      
 عوامـل   وتـوقي  إزاء تعزيـز الـصحة       الخاصة بالجنسين، 

 تعزيز جوانب التآزر وتحسين     والحد منها االختطار الرئيسية   
 األساليب الرأسـية    توسيع نطاق ولتدخالت  الكفاءة اإلجمالية ل  

  .وزيادة فعاليتهاالقائمة 

  : على األمور التالية األمانةستركز

جم االستثمارات الموظفة تشجيع زيادة ح  •
على جميع الصعد وبناء القدرات الداخلية 
في المنظمة وخاصة في المكاتب اإلقليمية 
والقطرية بغية تلبية احتياجات المنظمة في 

مجال تعزيز الصحة وتوقي عوامل 
االختطار المرتبطة بأنماط الحياة وتقليص 

  حدوثها؛
دعم البلدان في بناء القدرات الوطنية   •

متعددة القطاعات من أجل دمج المفاهيم ال
المتعلقة بنوع الجنس والعدالة في األنشطة 

العامة وتعزيز الصحة والوقاية من 
االعتالالت المرتبطة بأنماط الحياة؛ 

وتعزيز المعارف والكفاءات المؤسسية فيما 
  يتعلق بأهم عوامل االختطار؛

دعم إقامة شراكات وتحالفات متعددة   •
ل جميع الدول األعضاء القطاعات داخ

وفيما بينها وبناء التعاون الدولي من أجل 
  توليد نتائج البحوث وبثّها؛

قيادة العمل الفعال إلزالة العقبات السياسية   •
والهيكلية وبناء القدرات على صعيد األسرة 

والمجتمع وضمان فرص الحصول على 
التثقيف والمعلومات بهدف الترويج 

أمونة والسيطرة للسلوكيات الجنسية الم
على عواقب السلوكيات والممارسات 

  الجنسية غير المأمونة؛

تقديم المساعدة التقنية المباشرة فيما يتعلق   •
بتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية 
اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، بالتعاون مع 

تقديم الدعم أمانة االتفاقية، بما في ذلك 
   . التبغالالزم لتعزيز سياسات مكافحة
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 الوطنية فيما   والبد للبلدان من تعزيز مؤسساتها وبناء قدراتها      
بما في ذلك المعطيات المالئمـة المـصنفة        (بالترصد،  يتعلق  

وحيثما أمكن حسب الفئة االجتماعيـة      حسب الجنس والسن،    
أو تقلـيص   ر الـشائعة     عوامل االختطا  وتوقي) واالقتصادية

 وكذلك الشأن بالنسبة إلى الحاالت الصحية المرتبطـة         حدوثها
 وعالوة على ذلك من الـضروري أن تتحلـى وزارات           .بها

الصحة بصفات قيادية وقوامية قوية لضمان المشاركة الفعالة        
ومن الحيوي اتخـاذ إجـراءات علـى        . لكل شرائح المجتمع  

ـ  القطاعات مستويات متعددة  ددات الرئيـسية ألهـم    ألن المح
وثمـة حاجـة     .عوامل االختطار تقع خارج القطاع الصحي     

بجميع نواحيها المادية   (أيضاً إلى دعم عملية التوسع العمراني       
ضماناً للحصول منها على نتـائج      ) واالجتماعية واالقتصادية 

ومن الضروري معالجة المحددات المتـصلة      . صحية إيجابية 
الة فـي إطـار االسـتراتيجيات       بالتوسع العمراني معالجة فع   

ولذلك ينبغي حسب االقتضاء    . الالزمة لتقليل عوامل االختطار   
انظـر أيـضاً الغـرض      (ربطها بتعزيز الـصحة البيئيـة       

، وخصوصاً تعزيز األوساط البيئية التي تدعم       )٨االستراتيجي  
النشاط البدني، عن طريق ممارسة المشي وركوب الدراجات        

  .مثالً

بغية  في مجال تعزيز الصحة       جهود جبارة  لبذلوهناك حاجة   
 تزايد  توطيد القيادات وبناء القدرات مع مراعاة      :القيام بما يلي  

االحتياجات واألنشطة على مختلف مستويات البرامج الصحية       
ذات الصلة وكذلك طبقاً للتوصيات التي أبديت في المـؤتمر          

/  آب ١١-٧بـانكوك   (العالمي الـسادس لتعزيـز الـصحة        
؛ ومعالجة محددات الصحة الـواردة فـي        )٢٠٠٥أغسطس  

، في الحكومات كافـة وفـي       برنامج العمل اإلنمائي العالمي   
المجتمعات وفئات المجتمع المدني؛ وجعل موضوع تعزيـز        

  .الصحة شرطاً من شروط الممارسات المؤسسية الجيدة

 انتهاج أساليب شـاملة تنطـوي       ولضمان النجاح الدائم، يلزم   
 قضايا السياسة العامة    لمعالجةستراتيجيات  على توليفة من اال   

   . على مستوى الفرد واألسرة والمجتمعولبناء القدرات
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
 االفتراضـات  إلـى  تحقيق هذا الغرض االسـتراتيجي       يستند
  :التالية

توظيف المزيد من االستثمارات فـي المـوارد الماليـة            •
 في مجال تعزيز الصحة     والبشرية من أجل بناء القدرات    

  ؛والحد منها  عوامل االختطاروتوقي

قيام شراكات متعددة القطاعات وأنشطة تعاون متعـددة          •
التخصصات فيما يتعلق بالسياسات واآلليات والـشبكات       

 جميـع   مع االستثمار مـن قبـل     ،   المنصفة واإلجراءات
أصحاب المصلحة على المستويات الوطنيـة واإلقليميـة       

  وى الدولي؛وعلى المست
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وجــود التــزام بانتهــاج سياســات وخطــط وبــرامج   •
ومتكاملة تتصدى لعوامـل االختطـار الـشائعة،         شاملة

متكاملـة إزاء   منـصفة و  واالعتراف بأن انتهاج أساليب     
عوامل االختطـار الكبـرى يـؤدي       حدوث  الوقاية من   

 المنـافع مـن   واسعة  جني منافع فيما يتعلق بطائفة       إلى
  الصحية؛

م االستثمارات الموظفة فـي مجـال البحـوث     زيادة حج   •
وخاصة من أجل إيجاد االستراتيجيات الوقائيـة الفعالـة         

  .التي تركز على السكان

 دون تحقيق هذا الغـرض      التي قد تحول   المخاطر وفيما يلي 
  :االستراتيجي

ض قطـاع الـصناعات سـيعر      العمل أو التفاعل مع      أن  •
 لهذا القطاع بمـا     الجهود المبذولة إلى المصالح المتنافسة    

 صناعات التبغ والكحول والسكر واألغذية المجهـزة        فيه
دالئل بشأن والمشروبات غير الكحولية، مما يتطلب اتباع 

، وصـون    في جميع الحـاالت    أسلوب االتصال المناسب  
   الصحة العمومية؛أولوية

عدم التسليم باألهمية المعترف بها لإلجراءات المتخـذة          •
ي والمحلي، واإلجراءات التعاونية    على الصعيدين الوطن  

المتخذة من قبل الحكومات الوطنية والمحليـة تعزيـزاً         
  للصحة في جميع السياسات؛

 عوامـل   وتـوقي  تعزيـز الـصحة      جهوداحتمال تأثر     •
 تأثراً سلبياً نتيجة النخفـاض       وتقليص حدوثها  االختطار

درجة األولوية التي تولى لهذا المجال مما يؤدي إلى شح          
. المنظمة والبلـدان  أمانة   من قبل     له رد المخصصة الموا

وال يخفى أن مواصلة الدعوة من أجـل زيـادة حجـم            
االسثمارات من األمور األساسية للتقليل من هذه المخاطر 

  إلى أقصى حد؛

 تـوقي احتمال إلحاق األساليب المتكاملة المنتهجـة إزاء          •
 البلدان   وقدرة األمانة أضراراً بقدرة    والحد منها  المخاطر

على توفير الخبرة فيما يتعلق بالتصدي ألمراض محددة        
يجب الحفـاظ    وتجنباً لحدوث ذلك،  . ولعوامل االختطار 

على الموارد الكافية النتهاج أساليب متكاملة فضالً عـن         
الحد األدنى الضروري مـن الخبـرات والدرايـة فـي           

  .المجاالت الرئيسية
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  نظمةالنتائج المتوقعة على صعيد الم

 المؤشرات

جرت تقييماً د الدول األعضاء التي أعد ١-١-٦
لمجال واحد على األقل من مجاالت العمل 

وااللتزامات المتعلقة بالمؤتمرات العالمية لتعزيز 
 الصحة، وقدمت تقريراً عن ذلك

عدد المدن التي نفذت برامج صحية للتوسع  ٢-١-٦
العمراني بهدف الحد من حاالت الغبن في المجال 

 الصحي

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٦  ٢٤ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولهداف التي يتعين تحقيقها األ

١٢ ٣٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

٢٢  ٤٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٤٦ ٥٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٦٦ ٠٠٠ ٥١ ٩٢٥ ٣٨ ٨٧٩ 

 المبررات

 تقديم النصح ١-٦
للدول والدعم 
 لبناء األعضاء

قدراتها في كل 
البرامج ذات الصلة 
فيما يتعلق بتعزيز 

الصحة وإقامة 
أنشطة تعاون فعالة 
متعددة القطاعات 
والتخصصات من 

أجل تعزيز الصحة 
  وتوقي عوامل 

االختطار الكبرى 
 .والحد منها

 فرصة الستعراض ٢٠٠٩سيتيح المؤتمر العالمي السابع لتعزيز الصحة، المزمع عقده في أفريقيا في عام 
. التقدم المحرز ومراجعة األسلوب العام الذي تنتهجه المنظمة على الصعيد العالمي إزاء تعزيز الصحة

، على توطيد دور المنظمة الريادي في ٢٠١٣-٢٠١٠بها، خالل الفترة وستركز األنشطة التي سيضطلع 
مجال تعزيز الصحة وضمان إقامة اآلليات الالزمة على الصعيد القطري مما سيمكّن من تحديث السياسات 

ولبلوغ هذه الغايات سيقتضي األمر زيادة هامة في حجم الموارد الالزمة لضمان إسهام . واالستراتيجيات
الحاصلة في مجال تعزيز الصحة على المستوى العالمي والمستويات اإلقليمية والوطنية إسهاماً التطورات 

 .فعلياً في الحد من عبء الوفيات والمراضة المرتبط بعوامل االختطار الكبرى تلك
  

 المؤشرات
نظام عدد الدول األعضاء التي لديها  ١-٢-٦

رصد عوامل االختطار الكبرى ترصد وطني فعال ل
ين يستند إلى النهج التدريجي المحدقة بصحة البالغ

  الذي تتبعه المنظمة في الترصد

عدد الدول األعضاء التي لديها نظام ترصد  ٢-٢-٦
رصد عوامل االختطار الكبرى المحدقة وطني فعال ل

جراء الشباب يستند إلى المنهجية العالمية إلبصحة 
 المسوح المتعلقة بصحة الطالب في المدارس

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٢٥ ٢٥ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٥٠ ٥٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٥٨  ٥٨  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٧٣ ٧٣ 

 توفير ٢-٦
اإلرشاد والدعم من 

أجل تقوية النُظم 
الوطنية الخاصة 
بترصد عوامل 

االختطار الكبرى 
ك عن طريق وذل

وضع اُألطر 
واألدوات 

واإلجراءات 
التشغيلية وإجازتها 

وتعميمها على 
 الدول األعضاء

التي تسجل فيها 
مستويات مرتفعة أو 
متزايدة من العبء 
  الناجم عن الوفيات

 



 62  
    )الصيغة المعدلة (٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 

 

  

 )والرات األمريكيةبآالف الد(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية 

٣١ ٠٠٠ ١٤ ٩٤٠ ٢٣ ٨٠٧ 

 المبررات

وحاالت العجز التي 
تُعزى إلى عوامل 
االختطار الكبرى 

 .تلك

لقد بدأ بالفعل تنفيذ معظم األنشطة في هذا المضمار إال أنه اليزال يتعين على عدد كبير من الدول األعضاء 
الختطار ولبذل الجهود الالزمة لمواجهتها؛ لذا فإن كثيراً منها سيحتاج إلى تنفيذ نُظم موثوقة لترصد عوامل ا

وعالوة على ذلك ستحتاج الدول األعضاء التي استكملت دراسات استقصائية في . دعم المنظمة في المستقبل
خرى في هذا الصدد إلى دعم تقني فيما يتعلق بتكرار تلك الدراسات؛ كما قد تمس الحاجة إلى تطوير أدوات أ

وكذلك الشأن  لوضع المعايير وتعديلها وإجازتها  الجهود الالزمةومن المتوقع مضاعفة. مجال الترصد
 .بالنسبة إلى الموارد الالزمة، كما أن اإلجراءات التشغيلية ستزداد زيادة هامة

  
 المؤشرات

 التي عدد الدول األعضاء ١-٣-٦
معدالت عن  معطيات متماثلة لديها

بين البالغين، انتشار تعاطي التبغ 
والمتاحة بفضل استقصاءات وطنية 

بيانية حديثة، مثل المسح العالمي 
ين البالغين أو لمعدل تعاطي التبغ ب

النهج التدريجي الذي تتبعه المنظمة 
 في الترصد

 عدد الدول األعضاء ٢-٣-٦
فرض حظراً شامالً على ت التي

التدخين في األماكن المغلقة 
 والعامة وأماكن العمل

الدول األعضاء التي عدد  ٣-٣-٦
حظرت اإلعالن عن التبغ والترويج 

 له ورعايته

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٢٠ ١٦ ٤٤ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٣ ١٨ ٥٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٢٦  ٢٢  ٦٥  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٩ ٢٦ ٧٥ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٧٢ ٠٠٠ ٤٩ ٤٥٩ ٣٨ ٤٦٦ 

 المبررات

  وضع ٣-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتوصيات ومعايير 

ودالئل أخالقية 
مسندة بالبينات 

ر الدعم التقني وتوفي
 للدول األعضاء

التي يسجل فيها 
عبء مرتفع أو 
متزايد للمراضة 

والوفيات المرتبطة 
بتعاطي التبغ من 

أجل تقوية 
المؤسسات بهدف 

تمكينها من التصدي 
أو توقي مشكالت 
الصحة العمومية 

وتوفير . المعنية
الدعم أيضاً لمؤتمر 
األطراف في اتفاقية 

منظمة الصحة 
طارية العالمية اإل

بشأن مكافحة التبغ 
لتنفيذ أحكام 

االتفاقية ووضع 
بروتوكوالت 

 .ودالئل

ستعمل األمانة في تعاون وثيق مع مؤتمر األطراف وأمانة االتفاقية لتقديم الدعم الالزم للدول األطراف في 
مما تقوم به من أنشطة تهدف إلى وضع سياسات وبرامج شاملة لمكافحة التبغ وإقامة نُظم للترصد  ما
وطلبت جمعية الصحة . يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها بموجب أحكام االتفاقية وبروتوكوالتها في المستقبلس

 . مواصلة دعم العمل الذي تقوم به األمانة وتعزيزه عند اللزوم١٧-٥٩ج ص عالعالمية في قرارها 

  
 المؤشرات

تولت بدعم األعضاء التي عدد الدول  ١-٤-٦
 وخطط وبرامج ع استراتيجياتوضمن المنظمة، 

 لمكافحة أو توقي مشكالت الصحة العمومية
الناجمة عن تعاطي الكحول والمخدرات وسائر 

 المواد النفسانية التأثير

عدد االستراتيجيات والدالئل والمعايير  ٢-٤-٦
خاصة بالمنظمة والموضوعة من واألدوات التقنية ال

أجل دعم الدول األعضاء على توقي وتقليص مشكالت 
الصحة العمومية الناجمة عن تعاطي الكحول 

 والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

وضع  ٤-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتوصيات ومعايير 

ودالئل أخالقية 
ينات مسندة بالب

وتوفير الدعم التقني 
  للدول األعضاء 

٥  ٢٥  
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  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٨ ٣٥ 

  ٢٠١١ن تحقيقها بحلول عام األهداف التي يتعي
١٠  ٥٠  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٥ ٦٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٣ ٠٠٠ ١٨ ٧٣٦ ٢٠ ٩٧٨ 

 المبررات

التي يسجل فيها 
عبء مرتفع أو 
متزايد للمراضة 

والوفيات المرتبطة 
بتعاطي الكحول 

والمخدرات وسائر 
المواد النفسانية 

التأثير أو الوقاية 
 منها من أجل تقوية
المؤسسات بهدف 

تمكينها من مكافحة 
أو توقي مشكالت 
الصحة العمومية 

 .المعنية
 المنظمة لمشكالت الصحة العمومية التي يمكن عزوها لتعاطي الكحول والمخدرات ضماناً لمصداقية استجابة

وسائر المواد النفسانية التأثير، يجب أن تتناسب تلك االستجابة مع عبء المراضة والوفيات المرتبط بتلك 
لمؤسسات لذا فثمة حاجة ماسة لالستثمار في األنشطة التي تشتمل على بناء القدرات وتعزيز ا. السلوكيات

على جميع مستويات األمانة، بما فيها المراكز المتعاونة مع المنظمة، مع التأكيد على المكاتب اإلقليمية 
والقطرية لتمكين المنظمة من االستجابة بفعالية الحتياجات الدول األعضاء، ولدعم تنفيذ قرارات جمعية 

 ومتكامل لتنفيذ الجهود فيما يخص توقي وسيتم تشجيع انتهاج أسلوب شامل. الصحة العالمية ذات الصلة
 .وتقليص هذه الفئة من فئات عوامل االختطار إال أن األمر يقتضي بالضرورة زيادة الموارد زيادة كبيرة

  
 المؤشرات

عدد الدول األعضاء التي اعتمدت  ١-٥-٦
اعات بشأن اتباع نظم  متعددة القطوخططاًاستراتيجيات 

 غذائية صحية أو ممارسة النشاط البدني باالستناد إلى
بشأن النظام الغذائي  للمنظمة االستراتيجية العالمية

 والنشاط البدني والصحة

األدوات التقنية للمنظمة التي تقدم عدد  ٢-٥-٦
 النُظم الغذائية الدعم للدول األعضاء على تعزيز

 البدنيالنشاط  ممارسة أوالصحية 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٩ ٢٩ 
  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

١٤  ٥٠ 
  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

١٦  ٢٦  
  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

١٨ ٧٢ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٣١ ٠٠٠ ١٤ ٤٠٠ ٢٠ ٣٤٧ 

 المبررات

وضع  ٥-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتوصيات ومعايير 

ودالئل أخالقية 
مسندة بالبينات 

وتوفير الدعم التقني 
 للدول األعضاء
ا التي يسجل فيه

عبء مرتفع أو 
متزايد للمراضة 

والوفيات المرتبطة 
بالنظم الغذائية غير 

الصحية وقلة 
النشاط البدني من 

أجل تقوية 
المؤسسات بهدف 

تمكينها من مكافحة 
أو توقي مشكالت 
الصحة العمومية 

 . المعنية

ستجرى مراجعة وتحديث دالئل المنظمة بشأن التفاعالت مع أصحاب المصلحة الخارجيين حتى تعكس على 
غير الكحولية بما األغذية والمشروبات الكحولية وبنحو أفضل األوضاع السائدة حالياً وخاصة فيما يتعلق 

وتحتاج المنظمة إلى تعزيز عملها التقييسي . يضمن إبراز األغراض التي تنشد الصحة العمومية تحقيقها
 وستشمل معظم اإلجراءات المتصلة بمراجعة الدالئل إجراء مشاورات مع الدول ،حول النشاط البدني

لحكومية الدولية منها والوطنية والتنظيمات والبد أن يشمل نطاق التفاعالت أيضاً المنظمات غير ا. األعضاء
 .المجتمعية
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 المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي توفر بينات عن  ١-٦-٦

 ا عواقبهأو/ و ة الجنس غير المأمون ممارسةمحددات
عدد الدول األعضاء التي توفر بيانات  ٢-٦-٦

متماثلة عن مؤشرات ممارسة الجنس غير 
ن أدوات الترصد الخاصة المأمونة، واستفادت م

 بالنهج التدريجي الذي تتبعه المنظمة في الترصد

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 صفر ٤

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢ ٨ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٥  ١٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٨ ١٢ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٠ ٠٠٠ ١٢ ٢٢٠ ١٨ ٥٨٠ 

 المبررات

وضع  ٦-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتدخالت 

وتوصيات ومعايير 
ودالئل أخالقية 
مسندة بالبينات 

وتوفير الدعم التقني 
للبلدان للتشجيع 

على اتخاذ الحيطة 
 ممارسة الجنس عند

وتعزيز المؤسسات 
بهدف التصدي 

للعواقب االجتماعية 
فردية الناجمة وال

عن ممارسة الجنس 
بدون وقاية 

 .والسيطرة عليها

 التي تمس إليها الحاجة وتوسيع نطاقها التدخالتهناك حاجة إلى توظيف استثمارات هامة إضافية لمواصلة 
لوفيات والعجز في البلدان ل الشائعة ثاني األسباب والذي تمثل عواقبهنس غير المأمون، للتصدي لظاهرة الج

 ودعموتتراوح اإلجراءات الالزمة بين توليد البينات ذات الصلة . التي تسجل فيها أعلى معدالت الوفيات
ي يقصد من ورائها  االستثمارات، التوستيسر. تنفيذ السياسات واالستراتيجيات والتدخالتمن أجل البلدان 

بلوغ المرامي المنشودة فيما يتعلق بسلوكيات المجازفة بذل الجهود الالزمة لتحقيق هذه النتيجة المتوقعة، 
 .المزيد من الموارد لتوليد وبناء قاعدة البينات وتعزيز دور المنظمة التقييسي وسيكرس. األخرى
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االقتصادية األساسية للصحة من خالل سياسات وبرامج معالجة المحددات االجتماعية و
تعزز المساواة في مجال الصحة وتحقق التكامل بين األساليب المناصرة للفقراء واألساليب 

  ساليب المستندة إلى حقوق اإلنسانالتي تراعي الجنسين واأل
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

. من المبادئ الشاملة للمنظمة    مجال الصحة    تُعتبر المساواة في  
  في مجال الصحة   التفاوتوخالل العقود األخيرة اتسع نطاق      

داخل البلدان، على الرغم من     بين البلدان وبين فئات المجتمع      
وقد حددت المنظمة، هي وغيرها     . التقدم الطبي والتكنولوجي  

من األطراف الفاعلة في مجالي الـصحة والتنميـة، مـسألة           
كما تصدي لعدم المساواة في مجال الصحة كأولوية رئيسية،         ال

تخاذ إجراءات أكثر ال البلدان تستهدف المنظمة تقديم الدعم إلى
 االحتياجات الصحية للفئات الـسريعة      توجه نحو تلبية  فعالية  
 وسيقتضي بلـوغ هـذا المرمـى معالجـة العوامـل            .التأثر

اس فـي التمتـع     االجتماعية واالقتصادية التي تحدد فرص الن     
 المساواة في مجـال     نحو تحقيق  تقدم كبير    وإلحراز. بالصحة

 اتباع أسلوب مشترك بين القطاعات، علـى        بد من الصحة ال 
الرغم من صعوبة ذلك من الناحية السياسية في كثيـر مـن            

وتؤكد المرامي اإلنمائية لأللفية ما تتسم به عمليـات         . األحيان
ـ      رابط وثيـق، وضـرورة     التنمية الصحية واالقتصادية من ت

التنسيق بين قطاعات متعددة من أجل بلوغ المرامي الصحية،         
  . وأهمية التصدي للفقر وعدم المساواة بين الجنسين

ويطرح الوضع تحديات بالنسبة إلى وزارات الـصحة التـي          
عليها أن تعمل بطرق مبتكرة من أجل تعزيز التعـاون بـين            

القتصادية للـصحة،   القطاعات بشأن المحددات االجتماعية وا    
حتى وهي تعمل على مواءمة البـرامج الرئيـسية الخاصـة           
تحديداً بقطاع الصحة بحيث تلبي على نحو أفضل احتياجـات        

ومن الوسـائل الفعالـة     . المجموعات السكانية السريعة التأثر   

  المؤشرات واألهداف
نسبة المؤشرات الصحية الوطنية المصنفة حسب نوع الجنس والسن وحسب اثنين على   •

أو الحالة االجتماعية / أو محل اإلقامة و/ األصل العرقي و(ل من المحددات األخرى األق
  مما هو متاح للبحوث االستكشافية) االقتصادية

عدد المؤشرات االجتماعية واالقتصادية للظروف المواتية للصحة مصنفة حسب نوع   •
 الزراعي والبنية مثل مستويات التعليم واإلنتاج(الجنس واألصل العرقي ومحل اإلقامة 

التحتية واإلسكان وظروف العمل والجرائم أو أحداث العنف والتنمية المجتمعية ودخل 
  )األسر

مثل (عدد السياسات وخطط العمل ذات األولوية للقطاعات األخرى غير قطاع الصحة   •
  التي أدرجت أهدافاً صحية) قطاعات الزراعة والطاقة والتعليم والمالية والنقل

مثل الدساتير الوطنية واستراتيجيات (لسياسات والتشريعات ذات الصلة بالصحة عدد ا  •
التي تتناول وتدرج بوضوح قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان ) قطاع الصحة

  والمساواة في صياغتها وتنفيذها
ي للحق مدى تحديد خطط التنمية الوطنية والحد من الفقر للسبل الكفيلة باإلعمال التدريج  •

المسؤوليات الواضحة (في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون تمييز 
  .)ألصحاب المصلحة واألهداف واإلطار الزمني ومخصصات الميزانية

  الدروس المستفادة
تاريخ العمل المشترك بين القطاعات من   •

: أجل الصحة ليس له شأن كبير
فكعنصر رئيسي من عناصر األساس 

أتا رأى كثيرون - الذي وفره إعالن آلما
كان من بين أقل الجوانب نجاحاً في أنه 

عملية توفير الصحة للجميع خالل 
الثمانينات والتسعينات من القرن 

  .العشرين
توجد من الناحية األخرى أمثلة لالبتكار   •

المبشر في هذا المجال في منظمة 
الصحة العالمية، مثل المبادرات 

المجتمعية المرتكز في إقليم شرق 
لة التقييم من والبد من مواص. المتوسط

أجل تقدير إمكانات التوسع في هذه 
  .المبادرات

تجري ابتكارات خاصة بالسياسات في   •
البلدان الشريكة في اللجنة المعنية 

بالمحددات االجتماعية للصحة وقد يوفر 
ما تقوم به اللجنة من عمل أمثلة 

للممارسات الجيدة ويكون فهماً أفضل 
ة لسبل التصدي للمشكالت السياسي

المتصلة بالعمل الخاص بالمحددات 
  .االجتماعية
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لتعزيز المكاسب الصحية للفئات الـسريعة التـأثر تـضمين          
ـ      سياسات وبرامج    زز المـساواة   قطاع الـصحة أسـاليب تع

. وتناصر الفقراء وتراعي الجنسين وتكون سـليمة أخالقيـاً        
 يوحد هذه االستراتيجيات    مفاهيمياًوتوفر حقوق اإلنسان إطاراً     

  . من خالله تقييم النجاح المحرزويتموالمعايير، 

 تكوين خبرات   ، أوالً ،والتحديات الحاسمة في هذا الصدد هي     
 واالقتصادية للـصحة    كافية بخصوص المحددات االجتماعية   

 وتحليل القضايا الخاصة بالجنسين واتخاذ إجراءات بـشأنها،       
 على كل من المستوى العالمي      ،األخالقيات وحقوق اإلنسان  و

 الـدول   تقديم الـدعم إلـى    واإلقليمي والقطري، لكي يتسنى     
 واتخاذ اإلجـراءات  األعضاء في جمع المعطيات ذات الصلة       

 بـين القطاعـات؛ وثانيـاً،       على أساس مشترك  وبناء عليها،   
 المنطلقات الخاصـة    مستويات المنظمة ضمان أن تعكس كل     

بما في ذلك نوع الجنس     (بالمحددات االجتماعية واالقتصادية    
 واألخالقيات وحقوق اإلنسان،     والمساواة بين الجنسين   )والفقر

في برامجها وعملها التقييـسي؛ وثالثـاً، اعتمـاد األسـلوب           
أما التحدي األخير فهو ضخم     .  المترتبة الصحيح لقياس اآلثار  

بصفة خاصة ألن النتائج المترتبة من حيث تعزيز المـساواة          
  أن في مجال الصحة سيكون من النادر أن تتضح بـسرعة أو          

ومن الـضروري اتبـاع     . تعزى بسهولة إلى تدخالت معينة    
 تصميم الـسياسات    وسبلطرق تقييم مميزة لتقدير العمليات،      

ويجب تقدير ما إذا كانـت      . حقق منها وتنفيذها  والتدخالت والت 
الخطوات المتخذة معروفة أم ال بفعاليتها في إحداث التغييـر،          

ومـن المؤشـرات    . بدالً من قياس الحصائل الصحية نفسها     
الهامة أيضاً عالقة قطاع الصحة ككل بسائر أجزاء الحكومة         

  .والمجتمع
  

  األساليب االستراتيجية
ة للصحة السياق السياسي واالقتصادي     تشمل المحددات الهيكلي  

، وأنماط تقسيم الطبقات االجتماعية بعوامل       للبلد والتكنولوجي
مميزة، مثل حالة التوظيف والدخل والتعليم والـسن ونـوع          
الجنس واألصل العرقي، والنظـام القـانوني، والـسياسات         

ومن ثـم فمـن   .  غير الصحة   األخرى مجاالتالالعمومية في   
  . التعاون عبر جميع القطاعاتالضروري تعزيز

وسيقتضي بلوغ هذا الغرض االستراتيجي تساوق الـسياسات        
يشرك الحكومة ككـل    بين كل الوزارات استناداً إلى أسلوب       

ويكفل حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن       
 كمرمى مشترك عبر القطاعات والدوائر االجتماعيـة        بلوغه،

  .مشتركةالسؤولية مالالمؤيدة، على ضوء 

وينبغي أن تضع االستراتيجيات والخطط الوطنية في الحسبان        
جميع أشكال الحرمان االجتماعي وسرعة التأثر التـي لهـا          

 الصحة، وينبغي أن تـشرك المجتمـع المـدني          وقعها على 
وأصحاب المصلحة المعنيين، وذلك على سبيل المثـال مـن          

غـي أن تـسترشد     وينب.  المرتكز المجتمعيةمبادرات  الخالل  

  الدروس المستفادة
صعوبة " الثغرة في المسؤولية"وتزيد   •

ضمان اعتماد السياسات والخطط 
والبرامج المتكاملة على المستوى 

محددات وعلى الرغم من أن ال. الوطني
االجتماعية واالقتصادية تمس الحكومة 

ككل وعامة الناس على السواء فإنه 
  .يوجد طرف واحد تتم مساءلته عنها ال

سيتوقف النجاح في هذا الصدد على   •
التغلب على االنعزالية في عملية وضع 

السياسات، وعلى إقامة وصون شراكات 
فعالة تشرك طائفة واسعة من أصحاب 

 من المستوى الوطني المصلحة على كل
بما في ذلك (واإلقليمي والعالمي 

مؤسسات منظومة األمم المتحدة وسائر 
الشركاء الدوليين والمنظمات غير 

  ).الحكومية

  :الية على األمور الت األمانةستركز

تقديم الدعم التقني والدعم الخاص   •
بالسياسات إلى الدول األعضاء من أجل 
إنشاء وصون نُظم وطنية لجمع وتحليل 
المعطيات ذات الصلة بالصحة استناداً 
إلى تصنيفها، ووضع سياسات صحية 

وتنفيذها ورصدها باالستناد إلى أسلوب 
  ؛إزاء الصحة" الحكومة ككل"يشمل 

تبارات المساواة بين ضمان إدراج اع  •
الجنسين، والتركيز على مناصرة 

الفقراء، واألخالقيات، وحقوق اإلنسان، 
في عمل المنظمة، على جميع 

مستوياتها، بما في ذلك القيام بهذا من 
خالل وضع مصطلحات موحدة وأدوات 

ومواد دعوية؛ وتوسيع قاعدة المعرفة 
والقدرة على التنفيذ؛ وضمان التساوق 

  ؛اتيجياتفي االستر
تطبيق توصيات اللجنة المعنية   •

بالمحددات االجتماعية للصحة من أجل 
دعم اإلجراءات الخاصة بالسياسات فيما 
يتعلق باألسباب األساسية لإلجحاف في 

مجال الصحة، مثل االستبعاد االجتماعي 
وانعدام فرص التعليم والعمل، فضالً عن 
عدم المساواة بسبب نوع الجنس أو السن 

  العجز أو األصل العرقي؛أو 
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عملية وضع السياسات بمبادئ حقوق اإلنسان واألخالقيات من 
واالسـتدامة  أجل ضمان العدالة وسرعة االستجابة والمساءلة       

والتساوق في السياسات والبرامج ذات الصلة بالصحة، مـع         
  .القضاء على االستبعاد االجتماعي

 فـي مجـال     لإلجحـاف وستتطلب معالجة األسباب الجذرية     
فيها  كل من أمانة المنظمة والدول األعضاء        أن يعمل ة  الصح
 المساواة بين الجنـسين والفقـر       منطلقاتضمان إدراج   على  

واألخالقيات وحقوق اإلنسان فـي عمليـة إعـداد الـدالئل           
  . اإلرشادية الصحية، ووضع السياسات، وتنفيذ البرامج

  
  االفتراضات والمخاطر والخيارات

  بلـوغ   عليها يعتمداألساسية التي    االفتراضاتفيما يلي بيان    
  :هذا الغرض االستراتيجي

مات كافيـة وبـدعم      وزارات الصحة، المزودة بمعلو    أن  •
، مـستعدة   سياسي وتقني كاف ستكون، في بيئات عديدة      

بالدور القيادي فيما يتعلق بالمحددات األعم للصحة،      للقيام  
إزاء " الحكومـة ككـل   "بالتحول إلى اتباع أسلوب يشمل      

  ؛حة، وستكون قادرة على القيام بذلكالص
ـ  تقـديم  أن يتسنى، على جميع مستويات المنظمة،      • دعم ال

المساواة ومستدام إلدراج المحددات االجتماعية للصحة      ال
بين الجنسين وحقوق اإلنسان في التعاون التقني والحوار        

  الخاص بالسياسات مع الدول األعضاء؛
ـ       أن القائمين   •  رامج الـصحية   على تـصميم وتنفيـذ الب

 ضمين بـرامجهم  تل مستعدين   سيكونون، في بلدان عديدة،   
استراتيجيات تعزز المساواة وتناصر الفقـراء وتراعـي        
الجنسين وتستند إلى حقوق اإلنسان، وسيكونون قـادرين        
على القيام بذلك، على الـرغم مـن التعقيـدات التقنيـة         

  .والسياسية

غ هذا الغـرض     التي تحول دون بلو    المخاطروفيما يلي بيان    
  :االستراتيجي

عدم التوصل إلى توافق آراء فعلي بين الشركاء، بمـن            •
فيهم مؤسسات منظومة األمم المتحدة، وسـائر الهيئـات         
الدولية والمنظمات غير الحكوميـة، بـشأن الـسياسات         

  ؛وإطار العمل

عدم كفاية استثمار الحكومات من أجل تكوين المهـارات           •
لتنفيذ الواسع النطاق والفعـال     المالئمة ونشرها لضمان ا   

ألدوات تحليل الجوانـب الخاصـة بحقـوق اإلنـسان          
والجوانب األخالقية واالقتصادية والجوانب الخاصة بنوع     

  .الجنس والفقر
  
  
  

  : على األمور التالية األمانةستركز

إقامة شراكات مع مؤسسات وهيئات   •
المتحدة، ومع المجتمع منظومة األمم 

المدني والقطاع الخاص، عند االقتضاء، 
من أجل االرتقاء بالصحة كحق من 

حقوق اإلنسان، واالرتقاء بحقوق 
اإلنسان كأداة من أدوات تحسين الصحة 
والحد من اإلجحاف؛ ومعالجة العوامل 
االقتصادية الكلية ذات الصلة بالصحة، 
بما في ذلك التجارة؛ ودعم المؤسسات 

التي تعمل على تحسين عملية اتخاذ 
القرارات على نحو يراعي األخالقيات 
بشأن السياسات والبرامج واللوائح ذات 

  .الصلة بالصحة
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  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
عدد أقاليم المنظمة التي لديها استراتيجية إقليمية لمعالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة  ١-١-٧

 رة العامةكما حددها تقرير اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة الذي أيدته المدي

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٢ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٤ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٥  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٦ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ المقترحةالميزانية  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٢٣ ١٠٠ ١٦ ٦٦٨ ١٧ ٨١٤ 

 المبررات

 االعتراف ١-٧
بأهمية المحددات 

االجتماعية 
واالقتصادية 

للصحة على نطاق 
ها المنظمة، وإدراج

ضمن العمل 
التقييسي والتعاون 
التقني مع الدول 
األعضاء وسائر 

 .الشركاء

لم تحظ المحددات األساسية للصحة إال باهتمام قليل نسبياً في المنظمة، على الرغم من أنها ضرورية إلحداث 
وخالل . ساسيةتحسينات صحية دائمة لدى المجموعات السكانية، ويقتضي ذلك زيادة كبيرة على المعطيات األ

وخالل . على جميع مستويات المنظمةبدأ التنفيذ في البلدان  ستنجز اللجنة عملها؛ وسي٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة 
 ستظل الجهود المبذولة ثابتة، وبدالً من النفقات المرتبطة باللجنة سيتم اإلنفاق بصورة ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

ضي تسريع العمل على المستوى القطري إلى  سيف٢٠١٣-٢٠١٢وفي الفترة . أكبر على المستوى القطري
 . تقريباً٪١٠زيادة مقدارها 

  
 المؤشرات

المتعلقة   المنشورةعدد التجارب القطرية ١-٢-٧
معالجة المحددات االجتماعية للمساواة في مجال ب

  ةالصح

 لدعم البلدان في تحليل كرسةعدد األدوات الم ٢-٢-٧
  على الصحةالتجارة واالتفاقات التجاريةآثار 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٧ ٢ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٧  ١٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٩  ١٤  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠  ٣٨ 

 
 )ألمريكيةبآالف الدوالرات ا(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢١ ٤٠٠ ١٩ ١٩٢ ١٦ ٤٩٩ 

 المبررات

اتخاذ  ٢-٧
المنظمة زمام 

المبادرة في توفير 
فرص ووسائل 

التعاون بين 
القطاعات على 

المستويين الوطني 
معالجة لوالدولي 

المحددات 
االجتماعية 

واالقتصادية 
بما في للصحة، 

ذلك فهم آثار 
التجارة واالتفاقات 

 لتجارية علىا
الصحة العمومية 
والعمل بموجب 

، والتشجيع ذلك
على الحد من الفقر 

وعلى التنمية 
 .المستدامة

من الضروري العمل في جميع القطاعات على كل من المستوى العالمي والمحلي من أجل معالجة المحددات 
 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فيفة للغاية في أنشطة المنظمة للفترة االجتماعية واالقتصادية للصحة، ويقتضي ذلك زيادة ط

 . فينبغي زيادة األنشطة على جميع مستويات المنظمة٢٠١٣-٢٠١٢أما في الفترة . ٢٠١١- ٢٠١٠والفترة 
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 المؤشرات
المساواة في  عنليل ا وتحمصنفةبيانات وتضمنت عدد التقارير القطرية التي نشرت خالل الثنائية  ١-٣-٧

 ةمجال الصح

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٢٥ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٣٥ 
  ٢٠١١اف التي يتعين تحقيقها بحلول عام األهد
٤٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٦٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٧ ٥٠٠ ١٠ ٠٢٧ ١٣ ٤١٠ 

 المبررات

 جمع ٣-٧
المعطيات 

االجتماعية 
واالقتصادية ذات 

الصلة بالصحة 
ومقارنتها وتحليلها 

على أساس تصنيفها 
حسب نوع الجنس (

صل والسن واأل
العرقي والدخل 

والظروف الصحية، 
مثل المرض أو 

 ).العجز

 الخاصة بالمحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة وبالمساواة في مجال الصحة تكشافيةاالستعتمد البحوث 
 وهذه البحوث الضرورية توافر المعطيات التي يتم جمعها وتبليغها على أساس التصنيف؛ تحسينعلى 

يتسنى  بمرور الوقت لكي يزيدتطلب دعماً كبيراً من المنظمة، ستللمؤشرات في كل األغراض االستراتيجية 
 .  المنشودةللبلدان بلوغ األهداف

  
 المؤشرات

 لصالح الدول تم تطويرهاعدد األدوات التي  ١-٤-٧
االستعانة  عنر إرشادات يوفلتاألعضاء أو األمانة 

تقدم في مجال الصحة من أجل تحقيق الحقوق اإلنسان ب

لصالح تم تطويرها عدد األدوات التي  ٢-٤-٧
ر إرشادات بشأن يتوفلالدول األعضاء أو األمانة 

التحليل األخالقي في تحسين  االستفادة من
 السياسات الصحية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٨ ٢٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولحقيقها األهداف التي يتعين ت
١٢ ٢٨ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
١٦  ٣٧  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٠ ٤٥ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٩ ٧٠٠ ٦ ٧٥١ ٧ ٤٢٣ 

 المبررات

تعزيز  ٤-٧
األساليب المستندة 

إلى األخالقيات 
، وحقوق اإلنسان

فيما يخص تعزيز 
الصحة، داخل 
المنظمة وعلى 

المستويين الوطني 
 .والعالمي

باإلضافة إلى العمل التقييسي الذي تقوم به الفرق األساسية بشأن األخالقيات وحقوق اإلنسان سيضطلع 
 وسيحولون أيضاً ؛الموظفون الذين لديهم خلفية مالئمة بالمزيد من العمل على جميع مستويات المنظمة

وهذا التنامي في الخبرات واألنشطة على نطاق . يالوثائق العالمية إلى عمل ملموس على المستوى القطر
 .المنظمة يؤدي إلى أبسط زيادة من ميزانية ثنائية إلى ميزانية ثنائية
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 المؤشرات
الصادرة (عدد وسائل ووثائق المنظمة  ١-٥-٧

واألنشطة المشتركة التي مارستها ) أو المحدثة
الوحدات التقنية التابعة للمنظمة من أجل تشجيع 

اإلجراءات المراعية لمقتضيات الجنسين في 
 أعمال المنظمة

 المساواة بين الجنسين التي عدد أنشطة تعزيز ٢-٥-٧
 مارستها الدول األعضاء ودعمتها المنظمة

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٨٣ ٣٨ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٧ ٥٤ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
١٥٥  ٧٠  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٠٣ ٨٦ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٣ ٩٠٠ ١٠ ٢٤٣ ١٠ ٧٥٩ 

 المبررات

إدراج  ٥-٧
اإلجراءات 

الخاصة بتحليل 
مقتضيات الجنسين 

واالستجابة لها 
ضمن العمل 

التقييسي الذي تقوم 
به المنظمة، وتقديم 

الدعم إلى الدول 
ل األعضاء من أج
وضع سياسات 
وبرامج تراعي 

 مقتضيات
 .الجنسين

 االلتزام ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تعكس زيادة الدعم الخاص باألنشطة المتعلقة بنوع الجنس في المنظمة خالل الفترة 
وفي الثنائيات التالية ستحدث الزيادة .  المجال في التيار الرئيسي للعمل على نطاق المنظمةبمرمى دمج هذا

 .نتيجة زيادة الموظفين واألنشطة على المستويين اإلقليمي والقطري
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ي 
يج
رات
ست
اال

ض 
غر
 ال

 
٨ 

تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األولية والتأثير على السياسات العمومية في كـل         
  القطاعات من أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالصحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   والتحديات المطروحةالقضايا
  
ـ        يمكن الحد من    ذا  نحو ربع عبء المرض العالمي وثلث ه

 تـدخالت   ما هو متاح مـن العبء في البلدان النامية بواسطة   
ومع ذلك فإن النظم الصحية في      ،  واستراتيجيات صحية بيئية  

ا      ممن المحددات البيئية للصحة    صغيراًًً  جملها ال تحدد إال جزء
عنـد  قلَّما تعاملت معها كإحدى األولويات      و عملها،كجزء من   

تُـشير المعطيـات    و. وضع طرق تحسين الصحة العموميـة     
أي ميزانيـة   ٪ فقط من    ٢إلى أن نحو    حالياً  المحدودة المتاحة   

اليوم في استراتيجيات صحية    يستثمر   صحية وطنية نموذجية  
يتمثل ومن الواضح أن أمام المؤسسات الصحية تحدياً        . وقائية

 وفرصة لتحقيق ذلك علـى حـد        في ضبط التكاليف الصحية   
الت صحية بيئيـة أكثـر       من خالل استراتيجيات وتدخ    سواء
  .فعالية

 التغييرات السريعة في أنمـاط الحيـاة        وقد تترتب أيضاً على   
  التحضر  زيادة باالقتران مع ونماذج اإلنتاج واستهالك الطاقة     

 ،الضغوط الواقعة على الـنُظم اإليكولوجيـة      وتغير المناخ و  
 بالنسبة إلى الصحة العمومية والتكـاليف        بكثير عواقب أكبر 
 ممـا    األمدين القصير والطويل على الـسواء،      الصحية، في 

اتخاذ إجـراءات   قطاع الصحة في  تكون عليه في حالة إخفاق    
ومن . بشأن المخاطر البيئية المستجدة حالياً والمحدقة بالصحة      

األمثلة الحية على ذلك قلة العناية التي حظي بهـا موضـوع            

  المؤشرات واألهداف
األهداف . ادر مياه محسنة وإصحاح محسننسبة سكان الحضر والريف الذين تُتاح لهم مص  •

 من ٢٠١٣٪ من سكان الريف بحلول عام ٧٨٪ من سكان الحضر و٩٤سيتمكن : المنشودة
التقديرات الواردة في المعطيات األساسية لعام (الحصول على مصادر مياه شرب محسنة 

سكان ٪ من ٨١؛ وبحلول العام المذكور، سيتمكن )٪ على التوالي٧٣٪ و٩٥:  هي٢٠٠٤
المعطيات (٪ من سكان الريف من االستفادة من مرافق إصحاح محسنة ٤٨الحضر و
  )٢٠٠٤٪ على التوالي لعام ٣٩٪ و٨٠: األساسية

كمؤشر على االستخدام غير الصحي لمصادر (نسبة السكان الذين يستعملون األوقدة الصلبة   •
 نسبة سكان ٢٠١٣ول عام ستبلغ بحل: الهدف المنشود). الطاقة في أغراض الطبخ والتدفئة

  )٢٠٠٣٪ لعام ٥٢: المعطيات األساسية(٪ ٣٠العالم الذين يستخدمون األوقدة الصلبة 
) على أساس سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز(عبء المراضة المقيس   •

من قبيل النقل والطاقة والمياه (والناجمة عن المخاطر البيئية في قطاعات أساسية 
٪ من عبء المراضة ٢‚٨ نسبة ٢٠١٣ستُعزى بحلول عام : ألهداف المنشودةا). والزراعة
؛ )٪٣‚١بنسبة :  هي٢٠٠٢التقديرات الواردة في المعطيات األساسية لعام (إلى النقل 

إلى عدم إتاحة إمدادات المياه ومرافق اإلصحاح المحسنة إتاحة كافية ) ٪٣‚٠ونسبة (
  )٢٠٠٦٪ لعام ٣‚٨بنسبة : المعطيات األساسية(

والناجم ) على أساس سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز(عبء المراضة المقيس   •
٪ من ١‚٢ نسبة ٢٠١٣ستُعزى بحلول عام : الهدف المنشود. عن مخاطر مهنية منتقاة

كالضوضاء واإلصابات وآالم الظهر (عبء المرض العالمي إلى مخاطر مهنية منتقاة 
٪ لعام ١‚٥: المعطيات األساسية) (المحمولة في الهواءوالمواد المسرطنة والجزيئات 

٢٠٠٠(  

   المستفادةالدروس

ترسي األنشطة التي تضطلع بها   •
المنظمة فيما يتعلق بالصحة البيئية 
األساس الذي يستند إليه في وضع 
معايير عالمية بشأن جودة الموارد 

البيئية وتوظيف استثمارات ناجعة في 
من قبيل الدالئل (مجال الصحة العمومية 

المتعلقة بنوعية الهواء وجودة مياه 
  ).الشرب

ن أيضاً أن تؤتي معالجة المخاطر يمك  •
الصحية البيئية المزيد من الفوائد 

المتعلقة بمقتضيات الجنسين والمساواة 
بينهما من حيث تقليل الوقت الذي 

تستغرقه النساء في جلب الحطب للوقود 
أو تحسين معدالت التحاق الفتيات 

  .بالمدارس

يتمتع الغني والفقير في البلدان المتقدمة   •
ن النامية بالفوائد المتأتية من والبلدا

التحسينات الصحية البيئية وتخفيض 
التكاليف الصحية وتقليل النزاعات على 

  .الموارد البيئية
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ب اآلثار الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وإن كان من الصع         
 المنـاخ فإنـه باإلمكـان       تغُير الناجمة عن محو بعض اآلثار    

التخفيف من وطأة هذه اآلثار إلى حد كبير شريطة أن يبـادر            
   .القطاع الصحي إلى اتخاذ إجراءات سريعة

إلى معلومـات    يحتاج صانعو القرارات في القطاع الصحي     و 
رة المتغيالعوامل  المخاطر وعن    اآلثار الوبائية لهذه     عنجديدة  
لحد مـن   توجهها، وذلك في أقرب وقت كي يتسنى لهم ا        التي  

وهم فـي حاجـة     . ألخطار البيئية والصحية  تعرض السكان ل  
الراميـة إلـى    فعالية التـدخالت    توضح لهم   إلى بينات   أيضاً  

، ضارة أو التخفيف من حدتها    صحية  الحيلولة دون وقوع آثار     
فوائد ز الإلى معلومات عن التدخالت التي بوسعها تعزي   وكذلك  

األسباب إلى أن الكثير من     ونظراً  . الصحة والبيئة في مجالي   
 األنـشطة   مردها بالصحة   التي تحدق البيئية  لألخطار  الجذرية  

القطاع الصحي،  غير  في القطاعات األخرى    التي يضطلع بها    
تقتـضي اتخـاذ    إدارة المخاطر الصحية البيئيـة      فإن فعالية   

على مـستوى    و نفسهي  القطاع الصح إجراءات على مستوى    
 التـي البيئات المحددة   بعض  ، بما في ذلك      األخرى القطاعات

 المنازل والمـدارس وأمـاكن العمـل        أال وهي تحدث فيها،   
 .والمدن

وتوجه الدعوة على نحو متزايد إلـى واضـعي الـسياسات           
 في منتديات التنميـة االقتـصادية       المشاركةالصحية من أجل    

  على القرارات التي تتخـذها     التي تترتب ومنتديات السياسات   
آثار عميقة وطويلة األجل فيمـا يتعلـق بـالتلوث والتنـوع            
البيولوجي والنظم اإليكولوجية، ومن ثم فيما يتعلق بالـصحة         

ومن ثم فمن الضروري تجهيز المهنيين الـصحيين،        . البيئية
الذين يدربون غالباً على عـالج األفـراد، تجهيـزاً أفـضل            

الزمة لرصـد المعطيـات الـصحية       بالمهارات والطرائق ال  
 اسـتباقي والبيئية وتجميعها، وتوجيه االستراتيجيات بـشكل       
  .لتوعية الجمهور وحمايته ووقايته، ومواجهة الطوارئ

عن تنفيـذ الـسياسات      قطاع الصحة    عجزوعلى الرغم من    
األدوات أو  و توفير البينات الوبائية     فإن بإمكانه  اإلنمائية بنفسه 

شادات الالزمـة لتقـدير اآلثـار الـصحية         الطرائق أو اإلر  
، وتـصميم   اإلنمائية وخطط وأنشطة االسـتثمارات    سياسات  لل

وبالتزامن مع ذلـك ينبغـي      . سياسات أو استراتيجيات أصح   
توعية القطاعات األخرى غير قطـاع الـصحة بالمخـاطر          

. الصحية، ومن ثم تزويدها بالمعلومات وتمكينها من العمـل        
 إجراء تقـديرات متكاملـة      شجيع على التولتحقيق ذلك ينبغي    

ووضع سياسات تشمل القطاعات من أجل تجميع األطـراف         
  .الفاعلة من قطاع الصحة ومن القطاعات األخرى

 محددة  المجال اصة بعمل المنظمة فيما يتعلق بهذا     والوالية الخ 
تحديداً راسخاً في دستور المنظمة وفي تـاريخ الممارسـات          

وفي إطـار عمليـة     . العموميةواإلنجازات في مجال الصحة     
منظمـة الـصحة    أمـام   إصالح األمم المتحدة تسنح الفرصة      

  الدروس المستفادة

القضايا الصحية المتعلقة بالبيئة هي من   •
األسباب الرئيسية الالزمة إلقناع 

القطاعات األخرى غير قطاع الصحة 
بالنظر في آثار سياساتها على الصحة 
العمومية، ناهيك عن سبب حملها على 

لشروط القيام بذلك والمتمثل في التقيد با
المعمول بها حالياً في عموم أرجاء العالم 

بشأن مراعاة ما يترتب على تحديد 
السياسات وتوظيف االستثمارات من آثار 

  .على البيئة

تبادل األفكار بشأن المرافق الصحية   •
البيئية لفهم الصالت المعقدة التي تربط 

بين النظم االقتصادية ونظم التنمية 
والنظم االجتماعية ونظم البيئة 

اإليكولوجية إلفساح المجال بالتالي أمام 
تحديد ما يلزم من مؤشرات رئيسية لتقييم 

التقدم المحرز من أجل تحقيق التنمية 
  .المستدامة

بيئة العمل هي بمثابة مدخل إلى تقديم   •
الخدمات الصحية، والسيما في البلدان 

المنخفضة الدخل حيث تكون هذه البيئة 
طة االتصال الوحيدة في أغلب األحيان نق

  .مع هذه الخدمات

يبلغ عدد العاملين من سكان العالم   •
النصف تقريباً، ومحل عمل هؤالء هو 

ليس بيئة مقصورة على الحد من 
المخاطر المهنية فحسب، وإنما هو أيضاً 

محل لمعالجة العوامل المحددة للصحة 
وإرساء جوانب التعاون مع قطاعات 

  .غير قطاع الصحة

  :على األمور التالية األمانةستركز

تقديم الدعم الالزم للوقاية األوليـة مـن          •
خالل الحد من المخاطر الصحية البيئية      

  ورصد أثرها؛ 

لالزم لتقييم صـحة البيئـة      تقديم الدعم ا    •
ــوارئ   ــاالت الط ــي ح ــا ف وإدارته
والصراعات والكوارث، وخصوصاً فيما    
يتعلق بدرء حاالت الطوارئ والتأهـب      
ــضياتها  ــتجابة لمقت ــا واالس لمواجهته
والتخطيط بشأن اإلعمار في المرحلـة      

  التي تليها؛ 
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 لتثبت جدارتها بشكل أكثر في اإلمساك بزمام القيـادة        العالمية  
ـ       على النطاق العالمي   ة،  في مجالي الصحة العموميـة والبيئ

  . بوضوح بين الصحة ومرامي التنمية المستدامةلتربط

ـ      ذا التحـدي إدراك أن تحـسين       ومن العناصر األساسـية له
الصحة في مجال   االستثمارات  توظيف المزيد من    السياسات و 

البيئية سيؤتي في أغلب األحيان بعضاً مـن أكبـر الفوائـد            
للمجموعات السكانية األضعف صحة واألشد احتياجـاً فـي         

. وتشمل هذه المجموعات السكانية الفقراء واألطفـال      . العالم
 بالمخـاطر البيئيـة،     المتأثرةهي  وصحة الطفل بوجه خاص     

  .عليها تركيزاً خاصاًالتركيز وتستدعي 
  

  األساليب االستراتيجية
ستتطلب معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئيـة المحدقـة         

: بالصحة انتهاج قطاع الصحة االستراتيجيات الشاملة التاليـة       
 العموميـة بخصوص جوانب الصحة     بدور قيادي    االضطالع
بيئة الدولية والسياسات القطاعية؛ والـدعوة إلـى         بال المتعلقة

األنشطة التي تضطلع بهـا عـدة       الشراكات وإقامتها لتنسيق    
 من المخـاطر الـصحية      للحد والسياسات المتكاملة    قطاعات

الناشئة عن البيئة؛ وتعزيز اُألطر واالستراتيجيات اإلنمائيـة        
  .المفيدة للصحة

القـدرات  عزيـز    ت لمخاطر الصحية العمومية  إدارة ا تطلب  تو
تقدير المخاطر الـصحية البيئيـة      من أجل   المؤسسية والتقنية   

والتـدخالت   تقييم آثار السياسات  ، و  كمياتها وحساب والمهنية
للتصدي لتلك المخاطر، وتيسير تنفيذ تـدابير العمـل         الرامية  
ويستحق التأهـب للطـوارئ والكـوارث البيئيـة،         . المالئمة

، إيالء اهتمام خاص في إطار      واألخطار المستجدة ومواجهتها  
وستسهم زيادة التعويل على التـدخالت       .تطوير قطاع الصحة  

 وتعزيز قـدرات    الصحية البيئية في الحد من القابلية للتعرض      
العاملين في مجال الصحة البيئية على توفير وسـيلة وقائيـة           

  .داخل قطاع الصحة

تحديـد   ل االضطالع بالمزيـد مـن العمـل      من الضروري   و
ة التباينات في المخاطر والحصائل الـصحية البيئيـة         ومواجه

نوع الجنس والسن واألصل العرقـي والظـروف        المتصلة ب 
للتأكد من أن أساليب إدارة المخاطر تحمي       ، وذلك   االجتماعية

ومن الـضروري أيـضاً إقامـة       . الفئات السكانية المتضررة  
، شراكات ابتكاريه من أجل توسيع أثر اإلجراءات الحمائيـة        

ذلك أن مبلغ التمويل اإلنمائي الدولي المقدم إلى البلـدان           مثل
 بكثير المعونة اإلنمائية الرسمية ويوفر فرصـة        يتعدىالنامية  

 اتثمينة لتعزيز الصحة من خالل التأثير في أنشطة االستثمار        
وعالوة على ذلك سيزيد تغير المناخ      . في القطاعات األخرى  

 فـي جميـع     من فرص وزارات الصحة في تعزيز الـصحة       
وسيتم اإلقرار بالزخم الذي ولَّـده تغيـر المنـاخ          . السياسات

واالستفادة منه ألجل اتخاذ مبادرات وإقامة شراكات تـشمل         

  :على األمور التالية األمانة ستركز

تيسير وتشجيع إعداد المعارف والبحوث       •
ــارا ــتعمالها، واالبتك ــا واس ت وتبادله

والعمل في ذات الوقت علـى تعزيـز        
التعليم بخـصوص المخـاطر البيئيـة       
المستجدة وإيجاد الحلول العادلـة بـين       

  مختلف أصحاب المصلحة؛
تعزيـز الـشراكات العالميـة المعنيــة      •

  بالصحة البيئية؛
تحديد مواقف السياسات من أجل التأثير        •

 فـي   على االتجاهات الدوليـة الـسائدة     
 السياسات القطاعية؛

تجميع المعارف وتـوفير اإلرشـادات        •
بشأن تقدير المخاطر الـصحية البيئيـة       
والمهنيــة والتــصدي لهــا، واســتباق 

 مثل تأثير تغير المناخ     القضايا المستجدة 
  ؛ على الصحة

المساهمة في تعزيز القدرة على وضـع         •
وتنفيذ السياسات الصحية والبيئية، بمـا      

لسياسات وتنفيذها مـن    في ذلك وضع ا   
  خالل تحديد القواعد والمعايير؛

  .رصد وتقدير المخاطر الصحية البيئية  •
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 المسؤولين عـن  االتصاالت وأنشطة التوعية، وكذلك مساعدة      
قضايا البيئـة والـصحة     جوانب   إبرازالقطاع الصحي على    

ظم الصحية علـى    وجعلها تحظى باألولوية، وتعزيز قدرة الن     
إدراج القضايا الصحية والبيئية في برامج القطـاع الـصحي          

  .التقليدية
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
هـذا الغـرض    التاليـة أساسـاً لتحقيـق        االفتراضات تشكل

  :االستراتيجي

أن الموظفين العاملين في قطاع الصحة سيدركون علـى           •
ن المخاطر  نحو متزايد عبء المرض المتنامي الناجم ع      
  ؛الصحية البيئية، على ضوء البينات الجديدة

مثـل واضـعي    (أن الجهات القائمة على صنع القـرار          •
) ، والمجتمع المدني   الدولية الماليةمؤسسات  الوالسياسات،  

في مجـال   في قطاعات االقتصاد والتي لها أعظم األثر        
ستعطي الصحة، علـى نحـو       المحددات البيئية للصحة  

لوية وستدرج التكاليف والفوائـد الـصحية       متزايد، األو 
المترتبة على إجراءاتها في صميم العمليات التي تضطلع        

  بها في مجال صنع القرار؛

المـصارف  (أن األطراف الشريكة في مجـال التنميـة           •
 ووكــاالت المــساعدة الثنائيــة والمتعــددة األطــراف

ستدرك على نحو متزايد    ) والمؤسسات والبلدان المستفيدة  
 سـوف الصحة  التي تحدق ب   األخطار البيئية     من الحدأن  
فـي إنجـاز المرامـي اإلنمائيـة        سهم مساهمة كبيرة    ت

 انجـاز    وأن اإلخفاق في ذلـك قـد يقـوض         ،المستدامة
  ؛المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة

ن المناخ اليزال مواتياً في سياق عملية إصالح األمـم          أ  •
المية جدارتها بشكل   المتحدة لكي تثبت منظمة الصحة الع     

أكثر فيما يتعلق باإلمساك بزمام القيـادة علـى النطـاق         
، ة العمومية والبيئة  حالصب التي تتعلق القضايا   العالمي في 

أنه سيكون قادراً على إبراز الجانب الـصحي بـشكل          و
وكأحد اإلنساني  االستجابة لمقتضيات العمل     عند   أوضح
  .تصادية االستدامة البيئية والتنمية االقأغراض

ونظراً ألن المخاطر البيئية على الصحة تسببها فـي المقـام           
 قطاع الصحة، فإن الحد     غيراألول إجراءات تتخذها قطاعات     

من المخاطر يتوقف على تنفيذ تدخالت تخرج عـن نطـاق           
 على هذا القطاع    يجبومن ثم   . التحكم المباشر لقطاع الصحة   

 إيالء المزيد من    أن يؤثر في القطاعات المذكورة ليحملها على      
ة عليها لتحقيـق    االهتمام للصحة البيئية وممارسة النفوذ الكافي     
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 التي قد   المخاطروفي هذا السياق تشمل      .التغييرات المرجوة 
  :تحول دون بلوغ هذا الغرض االستراتيجي ما يلي

أن توقعات القطاعات األخرى فيمـا يتعلـق بالتعجيـل            •
طر الـصحية   تحقيق نتائج وحاالت حد مـن المخـا        في

قد تتجاوز قدرة قطاع الصحة على تقـديم الـدعم           البيئية
ويمكن الخروج من هذا    . الالزم لإلجراءات التي تتخذها   

المأزق عن طريق واقعية فـي تحديـد أهـداف قابلـة            
  للتحقيق؛

أن من المتعذر الحصول على المعلومات المتعلقة بأفضل          •
 الـصحة   خيارات التدخالت القطاعية الرامية إلى تحسين     

ويمكن تالفي هذا الخطر عن طريق قيام       . المهنية والبيئية 
الوكاالت الصحية باالستثمار في مجال تحليـل وتوثيـق     

  ؛الفائدةالتدخالت األكثر فعالية والمردودية من حيث 

أو / أن القادة والشركاء العالميين في مجـال التنميـة و           •
لتـصدي  االبيئة يبدون التزاماً ضعيفاً أو عـابراً بـشأن          

ويمكن . والحد منها  بالصحة   التي تحدق  البيئية   طارلألخ
التغلب على هذه المشكلة بتوظيـف االسـتثمارات فـي          
الشراكات وبالتغطية الواسـعة وباالتـصاالت العالميـة        
األكثر استراتيجية فيما يتعلق بالقضايا الصحية البيئيـة،        

ها مثل التقارير الرئيسية الخاصة بالصحة البيئية وتوقعات      (
والتعرف على الحلول التـي تفيـد الـصحة         ) في العالم 

والتنمية والبيئة التي يمكن أن تساعد على التغلب علـى          
  ؛هذه المشكلة

 فـي أن النُظم الصحية التزال تبدي اسـتجابة ضـعيفة            •
تقليص نطـاق المخـاطر الـصحية المهنيـة والبيئيـة           

أن  كمـا واستئصال شأفة األسباب التي تقف وراءهـا،        
لتصدي لآلثار البيئية   ل إلى خدمات  وزارات الصحة    افتقار

  .على الصحة العمومية ال يزال قائماًً
  

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
اضطلعت بحساب عدد الدول األعضاء التي  ١-١-٨

التي تحدق بالصحة أو المحددة البيئية بعض التهديدات 
 بدعم مستعينة في ذلكلعبء البيئي لألمراض بحساب ا

 المنظمة خالل الثنائيةمن تقني 

الجديدة  الدالئلمعايير أو القواعد أو العدد  ٢-١-٨
المنظمة بشأن مسائل أو المحدثة التي وضعتها 

  نشرت خالل الثنائيةوالصحة الوظيفية أو البيئية 
 

  ٢٠٠٨ المعطيات األساسية
٥ ٣ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠ ١٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

إجراء  ١- ٨
تقديرات مسندة 
بالبينات ووضع 
قواعد ومعايير 
بشأن المخاطر 
البيئية الرئيسية 

المحدقة بالصحة 
من قبيل رداءة (

نوعية الهواء 
يائية والمواد الكيم
  ١٢ ١٢ والمجاالت
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  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٥ ١٥ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٥ ٠٠٠ ٢٩ ٦٧٩ ٣٢ ٩٦٠ 

 المبررات

 الكهرومغنطيسية
وعنصر الرادون 

ورداءة نوعية مياه 
الشرب وإعادة 
استخدام المياه 

المستعملة 
 ).وتحديثها

 توسيع نطاق الخبرة الراسخة التي تتمتع بها األمانة في ميدان تقدير المخاطر، وعبء المرض، أجلمن 
 القيام بما  ثمة حاجة إلىوالقواعد واإلرشادات، وخدمة االتفاقات البيئية من أجل إحداث قيمة مضافة أخرى،

علومات عن تقديرات المخاطر مواءمة تقديرات المخاطر فيما يتعلق بجميع أنواع األخطار؛ وتوفير م: يلي
لتقديم الدعم للدالئل اإلرشادية التي تضعها منظمة الصحة العالمية ومواصفات المبيدات التي تشترك في 

توفير تقديرات عن مخاطر المواد ووضعها منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 
 وإنشاء ؛للجان هيئة الدستور الغذائي) ضافة فيها أم مخلفات مبيداتسواء كانت مواد م(الكيميائية في األغذية 

مكتبة تفاعلية لوضع قواعد لتقدير المخاطر وتوفير معلومات عن عبء المرض وتوسيع نطاق قاعدة 
المعلومات المتعلقة بالسالمة الكيميائية والخاصة بالبرنامج الدولي للسالمة الكيميائية والمستقاة من منظمات 

ية دولية وسائر قواعد المعطيات؛ واالضطالع بأنشطة الرصد والتبليغ العالمية للتقدم المحرز من أجل حكوم
بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالبيئة والمرتبطة بالصحة؛ وتوفير مدخالت صحية في النهج 

اتفاقية ستوكهولم بشأن  الصحة في الدولي الجديد لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، وتعزيز مدخالت قطاع
الملوثات العضوية الثابتة واتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية 

 .ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية
  

 المؤشرات
األعضاء التي نفذت بدعم تقني من المنظمة تدخالت الوقاية األولية بغرض التقليل من الدول  ددع ١-٢-٨

أماكن العمل أو المنازل أو المناطق :  واحدة من البيئات التالية على األقل الصحة فيالمخاطر البيئية على
 )الحضرية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٢ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٨ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

١٢  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٥ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ المقترحةالميزانية  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢٩ ٠٠٠ ٢٣ ٩٢٢ ٣٥ ٢٠٨ 

 المبررات

 تقديم الدعم ٢- ٨
التقني 

واإلرشادات 
التقنية إلى الدول 

يذ األعضاء لتنف
تدخالت الوقاية 
األولية التي تحد 

من المخاطر 
البيئية على 

الصحة، وتعزز 
السالمة والصحة 
العمومية، بما في 

ذلك تنفيذها في 
مثل (بيئات محددة 

أماكن العمل أو 
المنازل أو 

المناطق 
 وبين )الحضرية

الفئات السكانية 
السريعة التأثر 

 .)مثل األطفال(

ء على النجاحات التي تحققت في ميدان معالجة المخاطر الصحية المهنية والبيئية في بيئات محددة، بنا
 المحلية، يتبين أن هناك طلباً قوياً على األمانة لكي تجدد وتوسع دعمها الشريكةوباالتصال الوثيق باألطراف 

 اتخاذ المزمعومن . لمخاطر الرئيسيةإلعداد وتطوير تدخالت للوقاية األولية في بيئات محددة، وللحد من ا
ز الصحة في أماكن العمل ي، وتعزالرامية إلى الحد من المخاطرمبادرات عالمية جديدة لدعم التدخالت 

واالضطالع بأنشطة توثق وتعد معلومات عن والمدارس والبلديات والمنازل وبيئات مرافق الرعاية الصحية، 
 .تدخالتالتكاليف وفوائد مختلف 
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 المؤشرات

سياسات على الصعيد الوطني  /خطط عمل بدعم من المنظمة األعضاء التي نفذت  الدول عدد ١-٣-٨
- ٢٠٠٨ ( العمل العالمية المعنية بصحة العمالنية، مثل تلك التي ترتبط بخطةإلدارة مخاطر الصحة المه

٢٠١٧( 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 صفر

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٥ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

١٠  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٥ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٣ ٠٠٠ ١٦ ٤٠٠ ٢١ ٢٢٤ 

 المبررات

 تقديم ٣- ٨
المساعدة التقنية 

والدعم التقني إلى 
الدول األعضاء 

نظم لتعزيز 
ووظائف وخدمات 

إدارة مخاطر 
الصحة المهنية 

والبيئية على 
 .الصعيد الوطني

تُعتبر قدرة النُظم الصحية على التصدي للمخاطر الصحية المهنية والبيئية محدودة وال تتناسب مع اإلمكانات 
 األعمال وستعزز.  الوقاية األولية من األمراض من خالل تحسين بيئات العمل والمعيشةمينلتأالكبيرة 

 قدرة قطاع الصحة على تخطيط وتقديم خدمات عالية الجودة في مجال الصحة المزمع االضطالع بها 
ة بينات محسنة  قاعدوتوسيع نطاق التدخالت وعمليات الترصد في هذا المجال باالستفادة منالمهنية والبيئية، 

رامية إلى الحد من المخاطر مبادرات الدعم اللوجستي والتقني وإشراك مجموعة من المنظمات في تنفيذ من و
 . في قطاع االقتصاد غير النظامي مثالً بين العاملين فيماوتعزيز الصحة

  
 المؤشرات

 اآلثار الصحية ومواجهةعدد الدول األعضاء التي تنفذ المبادرات المدعومة من المنظمة لتحديد  ١-٤-٨
 الزراعة، والطاقة، والنقل: ية القطاعات التال أنشطة واحد أو أكثر مننشاطالمترتبة على 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 صفر

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٣ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٥  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٨ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

 وضع ٤- ٨
إرشادات وأدوات 
واتخاذ مبادرات 

من أجل دعم 
قطاع الصحة 

للتأثير في 
ت سياسا

القطاعات األخرى 
بما يساعد على 

تبين واعتماد 
السياسات التي من 

شأنها تحسين 
البيئة الصحة و
 .والسالمة

٣٢ ٠٠٠  ١٢ ٣٤٩ ٢١ ٠٠٠  



 78   
    )الصيغة المعدلة (٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 

 

  

 المبررات
تعد قدرة قطاع الصحة على التأثير في سياسات القطاعات األخرى من أجل تعزيز الصحة المهنية والبيئية 

زمة للمشاركة مع القطاعات  ويفتقر القطاع إلى األدوات والمعارف والمهارات الال،قدرة ضعيفة جداً
وستستند األنشطة الجديدة إلى الخبرة المؤسسية المكتسبة من تقدير اآلثار الصحية وتقدير التكاليف . األخرى

والفوائد والصحة البيئية في القطاعات األخرى من أجل إيجاد وإتاحة سبل الوصول إلى قاعدة معارف هامة 
حة المهنية والبيئية وتكاليف وفوائد التدخالت القطاعية في هذا بشأن آثار السياسات القطاعية على الص

إعداد مبادرات وستشمل األعمال المضطلع بها .  التغييرات القطاعية تنفيذالمجال والخبرات المكتسبة من
 الممارسين واالتصاالت مجمل باالستفادة من إنشاء الشبكات، وإقامة الشراكات، وإشراك - عالمية 

 بغية تشجيع القطاعات المستهدفة على تغيير ثقافتها في مجال وضع السياسات لكي يتسنى لها -االستراتيجية 
. مراعاة موضوع الوقاية من المخاطر المحدقة بالصحة المهنية والبيئية وتدرجه كأولوية من أولوياتها

مهارات من الى اكتساب وستوفر األمانة المساعدة والدعم التقنيين للمؤسسات من خالل تدعيم قدرة البلدان عل
أجل تعزيز قدرة قطاع الصحة على قيادة عملية التغيير في القطاعات األخرى، كما ستسهل األمانة وضع 

 .أسس للمقارنة وتقييم األداء وتغيير السياسات من أجل اعتماد سياسات بشأن القطاع الصحي

  
 المؤشرات

الدراسات أو  عدد ١-٥-٨
 قضايا الصحة عنالتقارير 

المهنية والبيئية المستجدة 
والمعاودة للظهور التي نشرت 
 أو شاركت المنظمة في نشرها

عدد التقارير التي نشرت أو  ٢-٥-٨
التي اشتركت المنظمة في نشرها 
بخصوص التقدم المحرز صوب 
تحقيق الغرضين المتعلقين بالمياه 

 التنمية الدولية في ُأطرواإلصحاح 
الرئيسية مثل المرامي اإلنمائية لأللفية 

المنتديات  عدد ٣-٥-٨
رفيعة المستوى الاإلقليمية 

المعنية بقضايا البيئة والصحة 
التي نظمت أو حظيت بدعم 
 تقني من المنظمة كل سنتين

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٣ ٤ ٣ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولا األهداف التي يتعين تحقيقه
٤ ٦ ٥ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٥ ٨ ٧  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٦ ١٠ ٩ 
  

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٢٣ ٠٠٠  ٥١ ٨٩٦ ٢٠ ٠٦٤  

 المبررات

تعزيز قيادة  ٥- ٨
قطاع الصحة 

لتهيئة بيئة أصح 
 وتغيير السياسات

في كل القطاعات 
بغية معالجة 

األسباب الجذرية 
لألخطار البيئية 

المحدقة بالصحة 
باللجوء إلى 

وسائل من قبيل 
االستجابة للتبعات 

المستجدة 
والمعاودة للظهور 
التي تترتب على 
أنشطة التنمية في 

صحة البيئة، 
وتغير أنماط 

االستهالك 
واإلنتاج واآلثار 

المدمرة 
للتكنولوجيات 

 .ةالمتطور

ترتبط المخاطر الصحية البيئية والمهنية ارتباطاً مباشراً بأنماط االستهالك واإلنتاج وبالسياسات المتبعة في 
مختلف قطاعات االقتصاد، بيد أنه ال يوجد حالياً إجماع بشأن االتجاهات السائدة في هذه األنماط والسياسات، 

وتتمثل تبعة ذلك في التفكير القصير األمد واالستجابات . حدقة بالصحةأو بشأن تأثيرها في المخاطر الم
. القصيرة األمد فيما يتعلق بالمخاطر البيئية على الصحة وعدم كفاية أنشطة الوقاية واالستجابة المضطلع بها

 ؛يذ وضع استراتيجية عالمية متعددة السنوات لالنفتاح واالتصاالت موضع التنفإلىوسيفضي عمل المنظمة 
تشمل تقارير عن التوقعات (؛ وسيؤدي إلى إصدار منشورات عالية التأثير وإلى إعداد تحليالت استراتيجية
؛ إلى توفير نهج إلدارة المعارف، وإشراك الحكومات وأصحاب المصلحة )بشأن الصحة البيئية في العالم

مية وإقليمية وإقامة صالت بينها الرفيعي المستوى في االستجابة لقضايا الصحة من خالل عقد منتديات عال
وستستند هذه األمور إلى التحليالت االقتصادية والبيئية الحالية واستعراض اآلثار . وبين شبكات الممارسين

التي من المحتمل أن تترتب على االتجاهات االجتماعية واالقتصادية ورصد آثار السياسات ونشر المعلومات 
 .توصيات للعمل تكفل تحسين المساواة في ميدان الصحة المهنية والبيئيةبشأن الممارسات الجيدة، وإعداد 
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  )ة المعدلةالصيغ (٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   

 

  

 المؤشرات
 تغير آثارالدراسات أو التقارير عن  عدد ١-٦-٨

 التي نشرت أو ، الصحة العموميةعلىالمناخ 
 شاركت المنظمة في نشرها

عدد البلدان التي نفذت خططاً لتمكين القطاع  ٢-٦-٨
 الصحي من التكيف مع اآلثار الصحية لتغير المناخ

  ٢٠٠٨ المعطيات األساسية
 احةغير مت غير متاحة

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠ ٢٥ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٣٠  ٣٠  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٥٠ ٣٥ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢ديرات التق ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
 ١٦ ١١٨    

 المبررات

رسم  ٦-٨
السياسات المسندة 
بالبينات ووضع 
االستراتيجيات 

والتوصيات 
وتقديم الدعم 

التقني إلى الدول 
األعضاء للتعرف 

على مشكالت 
الصحة العمومية 
الناجمة عن تغير 
المناخ والحيلولة 

دون قيامها 
 .ومعالجتها

يؤثر تغير المناخ على المحددات البيئية الرئيسية ويمثل خطراً يحدق بتحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة 
وقد قادت المنظمة في وقت سابق حملة أعمال دولية لوصف وتقييم آثار تغير المناخ على الصحة . بالصحة

وسوف تستند األنشطة المضطلع بها في . بذلك وتنفيذ مشاريع رائدة في هذا الصددورفع مستوى الوعي 
إطار هذه النتيجة المتوقع تحقيقها على صعيد المنظمة إلى هذا التقدم المحرز، لتلبي بذلك طلبات الدول 

لتي وتعزز النُظم الصحية لتمكينها من مواجهة التحديات ا. األعضاء بشأن الحصول على بينات داعمة
وستستخدم المؤشرات لقياس التقدم المحرز على التوالي فيما يخص مواصلة تعزيز . يطرحها تغير المناخ

قاعدة البينات القائمة، وتطبيقها في تنفيذ الخطط الوطنية للتكيف مع المناخ التي تحمى صحة الفئات السكانية 
 .الضعيفة من تأثير تغير المناخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  




